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  مقدمة

  

ثالثون عاماً ونيف أنفقتها ىف مهنة التعليم ، سواء التعليم الجامعى أو التعليم قبل الجامعى 

فمن .. ومل أكن معلامً تقليدياً ؛ ذلك بسبب تعدد اهتامماىت وهواياىت ودراساىت الفنية واألدبية .. 

لعربية وآدابها حيث مارست أغلب القوالب دراسة وهواية املوسيقى والغناء، إىل دراسة اللغة ا

لذا أخذ النشاط الطالىب .. األدبية شعرية كانت أم نرثية ، وتبعتها الدراسات املرسحية والنفسية 

وكان من نتيجة ذلك أننى .. .. اهتامماً الفت للنظر " .. املرسحى واملوسيقى والتأليف األدىب "

عىل الطالب مام حدى ىب إىل القيام بتوظيف كل ملست التأثري الكبري ملعظم هذه األنشطة 

فكانت " الصحة النفسية "  دراساىت ىف أبحاىث العلمية النفسية ىف مجال تخصىص العلمى 

بعدها كانت "  املوسيقى وأثرها عىل التوافق النفىس ألطفال املرحلة االبتدائية : " دراستى عن 

املدرس ىف خفض السلوك العدواىن لدى األطفال  أثر املرسح:  " عن " السيكودراما " دراستى ىف 

، والحقيقة أننى تأكدت مام كنت أالحظه من التأثري املدهش " ىف مرحلة التعليم األساس 

  ...... للموسيقى عىل األطفال ، وكذلك التأثري البناء للدراما عليهم 

وطغى هذا االتجاه .. من هنا بدأت الرحلة مع املوسيقا وعالج الكثري من األمراض النفسية 

ومل تعد مامرسة الهواية تفريغاً لوجدان .. عىل اإلحرتاف املوسيقى البحت كموسيقى وكمغنى 

  .وللتنظري له .. الفنان واإلمتاع واالستمتاع ، بل أصبحت ىف خدمة العالج النفىس ملن يحتاجه 

  وهذا ما حدث مع الشاعر واملؤلف واملخرج املرسحى

  املؤلف
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  الفصل األول

  فلسفة العالج باملوسيقى

  

  

 ملاذا املوسيقى ؟

 سلوك املرء، وذلك بالتأثري عىل املخ وبالتاىل فإنها تؤثر عىل باقى إن املوسيقى تؤثر عىل

الرتاكيب الجسامنية بطرق ملحوظة، وميكن التعرف عليها وقياسها، وهى تعزز املخ ومتده 

  .باألساسيات الرضورية للتطبيقات العالجية

 ملاذا العالج باملوسيقى ؟ 

 يؤثروا عىل السلوكيات النوعية، ولقد يستخدم املعالجون باملوسيقى تلك التأثريات لىك

  .حققوا نتائج عظيمة، ىف مجاالت كثرية وسوف يأىت الحديث عنها ىف سياق هذا البحث

 ما هو العالج باملوسيقى ؟

إن العالج باملوسيقى هو تعزيز للقدرات البرشية من خالل االستخدام املخطط للتأثريات 

  .املوسيقية عىل النشاط الوظيفى للمخ

الج باملوسيقى جانب مفيد حيث متأل جميع العمليات والجوانب الوظيفية باملخ، والتى وللع

، والطبيعية للمرء، وكذلك تؤثر عىل )العاطفية(تؤثر مبارشة عىل الوظائف اإلدراكية، واالنفعالية 

أضف إىل ذلك أن املوسيقى تخرتق وتتخلل مجتمعنا وحضارتنا، مام . قدراته بصورة عامة

  .تادة وسهلة القبول والتقبليجعلها مع

وبناء عىل ذلك فإن املعالجني املتخصصني باملوسيقى يستطيعون تجميع وتطبيق املوسيقى 

املخصصة واملناسبة للعالج املؤثر ىف كثري من األمراض، وهذا العالج عادة ما يكون أرسع وأكرث 

ون ممن تم عالجهم باملوسيقى ًتأثريا من طرق العالج الالموسيقية، وباإلضافة إىل ذلك فإن الكثري

  ىف كثري من الدول املهتمة بهذا النوع من العالج 
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  .ًكالواليات املتحدة األمريكية يقرون بأنفسهم بأن العالج بهذه الطريقة أكرث إمتاعا وطبيعية

وقد تم تقديم منوذج لجهاز طيفى متكامل للعالج املوسيقى واألساليب التقنية واألبحاث 

فلسفية لتلبية احتياجات الفرد من كافة جموع النزالء متعددى األشكال ىف كثري والنظريات ال

من املستشفيات واملراكز املتخصصة واملنترشة ىف الواليات املتحـدة األمريكيـة كمركـز هرثهيـل 

(Heatherhill) ومركز كوريـن دوالن ،)Dolan Corinn Center.(  

 إىل االحتياجات املرجوة للمريض، والنتائج ويستخدم العالج املوسيقى مبارشة للتوصل

  . املناسبة وللتشخيص وللتحليل املناسب، وكذلك لوضع أساليب العالج املناسبة

، فاملوسيقى تساعد عىل )فقدان الكالم(فإذا كان املريض مصاب بالحبسة : وعىل سبيل املثال

للغة التعبريية باستخدام إعادة تأهيله للكالم، والعالج باملوسيقى ميكن أن يوظف لزيادة ا

فإذا كان شخص ما : العالج بالرتانيم امللحنة أو باألساليب التقنية للغناء ، وبطريقة مامثلة

مصاب باإلحباط وفقدان القدرة عىل الكالم، فاملوسيقى تساعده، وميكن عمل برنامج عالجى 

لتعبري العاطفى نفىس، وكذلك ميكن توظيف واستخدام املعالجة املوسيقية للمساعدة ىف ا

  ). غري املعتمد عىل األلفاظ أو الكالم(باستخدام التخيل، أو التعبري املوسيقى الالشفوى 

وإذا كان هذان املثاالن فقط يشريان لنا عن األثر العالجى للموسيقى إلفادة بعض الحاالت 

دول يسري إىل املرضية ىف التشخيص والعالج، فإن هذا اإلسلوب العالجى واملنترش ىف كثري من ال

وعندما تدخل إىل املراكز واملستشفيات املتخصصة .. تقدم من يوم إىل أخر بشكل كبري وظاهر

  :ًبالعالج باملوسيقى ىف أمريكا مثالً نجد كثريا من القاعات والغرف مثل

  غرفة التعليم والتسليةEducation / Resource Room  
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ت، وزيادة املهارات اإلجتامعية، والقدرة عىل للحث، والتقوية، والتعليم، وتشكيل السلوكيا

  .التعبري

  غرفة الطب النفىسPsychiatric:  

لتحقيق املعرفة والقدرة عىل التعبري، وتحديد كنية املرض، والتعبري عن األحاسيس من خالل 

  .التعبري املوسيقى اللفظى والاللفظى

  غرفة الزهاميرAlzheimer's:  

  .الجتامعيةالستدعاء الذاكرة والجوانب ا  

  الغرفة الطبية Medical:  

 الضغط العصبى ـ ACTHهرمونات (لتطبيق مستويات الطب الحيوى، والتفاعالت 

  ).مستويات الكرتيزول، وكذلك تحديد الجوانب العاطفية االجتامعية للمعالجة

  غرف إعادة التأهيلRehabilitation : 

  ).المية ـ العمليات اإلدراكية واملعرفيةالحركية ـ الك(لتعيني الوظائف والتطبيقات العصبية 

  غرفة املثول للشفاءWellness : 

ًللتقليل من حدة القلق، ولتعزيز وتقوية اإلسرتخاء املتواىل واملتولد ذاتيا، وللمحافظة عىل 

الوظائف الحيوية وتيسري إثراء الخربات الحياتية والتى تسهل اإلحساس العام بالشفاء بالنسبة 

  . للفرد

ل تلك الغرف تسمع أنواع مختلفة من املوسيقى، والتى تتبع برامج خاصة بكل وىف ك

وظيفة عالجية، إنهم يعملون بنموذج إنضباطى تأديبى متبادل، والذى يدمج بني البحـث 

الطـبى العصـبى والكيميائـى الحيـوى، وبني النظريـات الفلسفيـة، وباألضافة لذلك فإنهم 

   سلوىك سهل يدمجيستخدمون أسلوب سهل، إدراىك
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 املبادئ األصولية للديناميكية النفسية، مثل املفاهيم اإلنتقالية والالانتقالية، ومفاهيم 

  .املبادئ األصولية املتساوية ىف كل شئ يقومون به

وبالرغم من أن العالج والتعليم والطب النفىس عادة ما يعتربون مجاالت منفصلة للعالج، 

ًقتبسة من كل مجال عندهم غالبا ما ميكن أن تطبق وتستعمل فإننا نجد أن املعلومات امل

  .لفائدة مجال أخر

ولذلك فإنهم يدمجون ويوحدون هذه املجاالت ىف مامرساتهم؛ لىك مينحوا فوائد جديدة 

  . ومعززة لصالح املرىض

مراكز العالج (فإن املبدأ املميز ىف كل تدخل عالجى ىف هذه املركز : وخالصة القول

  :هو أن) ىباملوسيق

  .ًاملوسيقى مظهر محدد إلنسانيتنا وتصدر أصواتا تنمى خرباتنا العميقة شديدة الخصوصية



  
 

 - 21-  

  

  الفصل الثاىن

  املوسيقى ىف معالجة العزلة االجتامعية لدى األطفال املنسحبني

  

  

  

إىل أن العالج باملوسيقى هو فرع مشتق من إندماج  Charles Gourgeyيشري تشارلز جورجى

والذى عادة ما يطرأ عىل الذهن . Therapyعالج : نفىس بإستخدم املوسيقى، واملصطلحالعالج ال

تناول " أنه النموذج التقليدى الستخدام األدوية وقد كانت األشكال القدمية للعالج تسمى 

ويراعى عند . ًوهذا التقليد ليس مناسبا لكل فرد أو جميع الناس من كافة األعامر" العقاقري 

الخ وخاصة األطفال الذين مل ..... وسيقى خصوصية الحالة من حيث العمر والثقافةالعالج بامل

تتكون مهاراتهم الكالمية بعد، فهؤالء مثال يستجيبون بفاعلية أكرب إىل طرق العالج التى ال 

تعتمد عىل الكلامت، فاملوسيقى تصل إىل الطفل تحت مستوى الكلامت برشط وجود قناة 

 . الذاتية للطفللالتصال تضاهى الخربة

ًوبالرغم من أن املعالجني باملوسيقى هم أساسا موسيقيني، إال أنهم مدربني كذلك عىل 

: صياغة األهداف التى تستخدم املوسيقى لتوظيفها ملختلف االحتياجات، وعىل سبيل املثال

لتفاعل ًفهناك أنشطة عضلية نوعية ميكنها أن تعطى لألطفال تدريبا عىل االندماج االجتامعى وا

 .مع بعضهم البعض، وىف استخدام اللغة، أو تنمية مهارات حركية معينة

ويعمل املعالجون باملوسيقى مع املعالجني بالطرق األخرى، واملعلمني لتكوين خطة عالجية 

ترتبط باالحتياجات النوعية للطفل، والتى تستخدم املوسيقى فيها كمصدر دائم للمعاونة، 

 .يل وإصالح الطفل ومنوهواملساعدة ىف إعادة تأه

  وميكن أن تكون املوسيقى وسيلة فعالة لالتصال ملساعدة الطفل الذى لديه
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 مهارات إجتامعية رمبا تكون ناقصة وضعيفة عىل تكوين عالقات باألخرين، وتستخدم كثري 

 من األنظمة التعليمية العالج املوسيقى األن ملساعدة األطفال عىل تنمية هذه املهارات، وىف

هذه األنظمة أصبح العالج باملوسيقى جزء منوذجى ذو مغزى ىف خطة تعليم الطفل املميزة 

ًلشخصيته، حيث أن األطفال الذين يبدو عليهم الضعف ظاهرا يواجهون تحديات خاصة ىف 

 .عالقاتهم بنظرائهم

ًويوىل املعلمون أهتامما كبريا للعالج باملوسيقى وهم يعملون مع هؤالء األطفال وبد عم ً

واألطفال امللحوظ ضعفهم يرتبطون مبعنى الكلمة . ورعاية مناسبة من الوالدين واملعلمني

باألخرين وبيئتهم، وبدون ذلك التدعيم فرمبا يتقهقر الطفل الضعيف ويقع ىف رشك العزلة عن 

العامل املحيط به، وكالهام بسبب الخربة الحسية الضعيفة، ورمبا ـ بشكل أوضح معنى ـ بسبب 

 اآلخرين تجاههم ىف معظم الحاالت ىف األطفال امللحوظ ضعفهم بالرغم من وجود موقف

إختالفات ذات مغزى، فعىل عىل سبيل املثال قد تحدث حساسية أكرب للمنبهات الشخصية 

قد أقرتح أن يصف هذه الحالة ىف ) Autism  Pseudo - كذلك فاملصطلح التوحد الكاذب(والبيئية 

لتى تشابه بشدة النموذج الكالسيىك التخيىل الذى يسئ تشخيص وتحليل األطفال املكفوفني، وا

.النواتج
)1(

 

أن األطفال امللحوظ ضعفهم يستكشفون بيئتهم بإحالتها ومضاهاتها باألصوات، فالتعامل 

مع اآلالت املوسيقية والعزف عليها يقدم لهم مجموعة من األصوات، وهم يحتاجون متسع من 

ً اآلالت ألن التحقق من البيئة من خالل اللمس يتطلب وقتا أطول من الوقت لىك يجربوا جميع

  . التحقق بالنظر

  

                                                 
  .262 صـ 1984 ـ Warren  وارن )1(

  :تعليق املؤلف

شارلز جورجى : العالج باملوسيقى ىف معالجة العزلة اإلجتامعية عند األطفال امللحوظ ضعفهم قام بالنرش: عنوان املقال

Charles gourgeyـ املؤلف  .  

 157 ص 1998سنة النرش ) 4( األصدار 29ـ العدد  RE – view ريفيو: عنوان الجريدة
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  الثاىنالباب 

  

  

  العالج الروحى باملوسيقى:الفصـل األول 

  .املعالجة املوسيقية املعينة عىل آالم الوضع والوالدة:الفصل الثاىن

  العالج املوسيقى للزهامير:الفصل الثالث

  برامج العالج باملوسيقى:الفصل الرابع 
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  الفصل األول

  العالج الروحى باملوسيقى

  

  

  

  :Music Therapyالعالج باملوسيقى : أوالً

كيف ميكن للموسيقى أن تساعد ىف عالج القلق، واإلحباط، وأمراض : وهنا يأىت السؤال

  .األطراف، والتحكم ىف حدة األمل، والتخفيف من درجة الحزن واليأس

سات علمية لتقييم مدى كفاءة العالج باملوسيقى، ويعرب بحثنا هذا عن أن لقد قامت درا

  .بعض أنواع املوسيقى متدنا بفوائد نفسية وفوائد فسيولوجية

ويتعامل املعالجون باملوسيقى مع جميع أنواع األمراض، مثل آمل األطراف، واألطفال 

 اآلالم املزمنة، واملعاقني بدنيا أو ، وكذلك اللذين يعانون من)املبترسين(املولودين قبل آوانهم 

  ). الذهانية(عقليا، ومرىض الزهامير ومناذج أخرى من حاالت األمراض العقلية 

ويؤكد املامرسون لهذه املهنة، أن القوى العالجية للموسيقى ساعدت مرىض األطراف ىف 

ًالذى غالبا ما التقليل من حدة آالمهم وقلقهم، وتخفف املوسيقى أيضا حاالت التشنج العصبى 

يصاحب مرىض الزهامير
)1(

  

  )John Armstrong(ويقول جون ارمسرتونج 

 ِاملوسيقى تعىل ومتجد كل متعة ْ.  

  ّوتهدى وتسكن كل بلية َ ْ   )حزن(ّ

  وتنفث من حدة األمراض  

                                                 
 .الجمعية الدولية للعالج باملوسيقى )1(



  
 

 - 26-  

  

  

 وتخفف وتلني كل آمل.  

 وتقهر أثر السم والكارثة.
)1(

  

 : Holistic Approach to Musicالعالج الروحى للموسيقى  : ًثانيا

أن نقوم باستعامل جميع األجزاء فذلك أفضل من استعامل : هو Holisticإن تعريف كلمة 

  .كل جزء عىل حدة

فالصحة الكلية تعترب أن حالة الفرد البدنية والعقلية والوجدانية وحتى الروحية كٌل ال 

ى الروحية والراقية يتجزأ، واملهتمون مبهنة العالج بجميع أساليبه يقرون بانتفاعهم من القو

فاملوسيقى . للنفس من خالل املوسيقى، ويؤكدون أنه ليس للموسيقى تأثريات جانبية سلبية

  .متدنا بالقوة وتسمو بحياتنا بطرق كثرية فريدة من نوعها

   Spiritual Musicاملوسيقى الروحية 

الذين ومنذ عرص الفراعنة واإلغريق وحتى عرصنا الحديث نجد املعالجون النفسيني 
يعالجون باملوسيقى، املهتمون باملوسيقى الدينية عندهم كانوا يقومون بالعالج عىل أساس من 
الخربة ىف مجال الروحانيات فإنهم يقولون أن رقصة الروح تبيح لك أن تسمو بوعيك، وتنظر إىل 

 بعمر بعدم تحديدها) Friedmanفريدمان (العامل من مكان أعىل للرؤية، فمثالً تتميز موسيقى 
أو زمن معني، حيث ترقى باإلدراك الخالد الذى ينتقل بنا خالل األلحان امللهمة، والقصائد 
الشعرية الغنائية الخالبة إىل ماال ندركه، أو نطمع ىف إدراكه، ولسوف نجد أن هذه املوسيقى 

  .مهدئة لألعصاب وتنساب بسهولة إىل الروح

  Religious Musicاملوسيقى الدينية 

  واإلرشادات الخاصة) النفحة الدينية(ؤالء الذين يبحثون عن االلهام من أجل ه

                                                 
  ـ من فن الصحة الوقائية ـ الكتـاب الرابع) 1779 ـ 1709 (John Armstrongجون ارممسرتونج  )1(
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  ):عند غري املسلمني( برقصة الروح والسمو بها، وهى مصدر روحى إضاىف خالل الصالة 

  فلندع أرواحنا تنذر وتقسم باللقاء   

  عندما ينام الجسد  

  ىف انتظار أحىل تعانق  

  عرب جرس الخلود  

  روحرقصة ال! وشاهد ! أنظر   
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  الفصل الثاىن

  املعالجة املوسيقية املعينة عىل آالم الوضع والوالدة

Music Therapy Assisted Childbirth  

  

  

  

   MTACBما هى املعالجة املوسيقية املعينة للوالدة 

تقوم هذه املعالجة بإستخدام املوسيقى لتعزيز األستمتاع بتجربة الوالدة مع تسهيل مشاق 

  .املخاض والوالدة

وتدعم تلك املوسيقى ـ والتى يختارها الزوجني بأنفسهام ـ املحور البؤرى، والذى يقلل من 

آالم األم أثناء الوالدة، وكذلك يخلق تهيئة جو من االسرتخاء، والراحة لكال الوالدين املرتقبني 

  .للقادم املرتقب

  Cherie Abrahmsشريى أبراهام : وتقول

نا باألهامل، وعدم الرعاية وعدم السيطرة، وكان األمر ىف تجربتى األوىل باملخاض شعار" 

ًمرعبا بشكل ما، وهو االستمرار ىف عملية الوالدة، إال أن التدريب واملوسيقى جعلت ميالد 

ً متعة وشئ ال ينىس، فقد جعلنى ذلك أنا وزوجى نجرب حقا عجائب الوالدة Stevenستيفن 

  ".كأرسة 

   ـ والميز كوتش ليزا هوستيلر ـ معلمة توليد: وتقول

Lisa Hostler, R.n Childbirth Educator and Lamaze Coach  

أدركت كم كنت محتاجه إىل املوسيقى، واستخدام التخيل : عىل ما أتذكر بالنسبة للوالدة" 

أثناء ذلك التدريب، حتى عندما كانت املوسيقى تعزف، كنت أتوجه إىل املوسيقى واديرها ىف 

  ".رأىس لىك تساعدىن 
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  MTACB Servicesخدمات املعالجة املوسيقية املعينة عىل الوالدة 

 جلسات، تبدأ بشهرين عىل األقل قبل 4تتكون املعالجة املوسيقية املعينة عىل الوالدة من

  :وتتكون الجلسات مع املوسيقى من. املوعد املحدد الستقبال املولود

 تدريب عىل االسرتخاء الطبيعى. 

 خيلتدريبات التصور والت. 

 تنمية املخاض الذاىت وبرنامج الوالدة. 

  وعملية الوالدة] التظاهر باملخاض [ املخاض التمثيىل . 

 تنسيق وتطوير سجل املخاض والوالدة. 

 التنسيق مع معلم الوالدة. 

  :ويأىت املولود السعيد، والذى سيحتاج لـ 

  Early Childhood Programبرنامج الطفولة املبكرة 

 هام ىف تطوير العملية التعليمية لألطفال، فهى تساعد ىف تنمية مهارت إن املوسيقى عنرص

القراءة والكتابة والحساب، والتنمية الحركية البدائية، وكذلك تطوير : ما قبل التعليم مثل

املهارات االجتامعية الرضورية للتفاعل مع املجتمع، فاملهارات االجتامعية تبدأ بالتفاعل مع 

  . ضاء األرسة واملعتنني بالطفل منذ والدتهالوالدين وكافة أع

ويستطيع اآلباء واألمهات تكوين عالقات خاصة بأطفالهم من خالل التفاعل املوسيقى، 

 6وتقدم مراكز العالج باملوسيقى برنامج موسيقى للطفولة املبكرة لصالح األطفال من سن 

، وستشمل )لنمو السنىمستويات ا( سنوات مجمعة حسب املستويات التنموية 5شهور وحتى 

  .هذه املجموعات الطفل ووالديه والقامئني برعايته

وتركز مجموعات املوسيقى عىل التفاعالت االجتامعية بني الطفل ووالديه أثناء العمل ىف 

  مهارات ما قبل الدراسة األكادميية الرضورية، والتى سيحتاج إليها الطفل
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سيتعلم الوالدين طرق جديدة للتفاعل مع : لك ليبدأ مرحلة روضة األطفال، وباإلضافة لذ

  .طفلهام وبناء عالقات مع أولياء أمور آخرين لالطفال من نفس املرحلة العمرية لطفلهام

هذه الفرص التعليمية التفاعلية املمتعة بالنسبة للوالدين وأطفالهام ستشمل الغناء والرقص 

  .والعزف عىل اآلالت
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  الفصل الثالث

  ى للزهاميرالعالج املوسيق

  

  

   

 خدمة املصاحبة واملرافقة لتشخيص األفراد تأثري كافة اآلالت املوسيقية املختلفة املست

 .الذين رمبا يكونون مصابني مبرض الزهامير

  مقارنة املوسيقى املسكنة واملوسيقى املهدئة ىف عالج االشخاص ىف املرحلة النهائية ملرض

 .الزهامير

 قى املميز عىل الطابع املحبط ىف مرض الزهاميرتأثري برنامج العالج املوسي. 

ًونجد املراكز واملستشفيات التى تقدم هذا النوع من العالج تدعم ماليا من جهات كثرية ىف 

الواليات املتحدة األمريكية، ونرضب لذلك مثالً للدعم املاىل الضخم ملركز هيرث هيل ىف أمريكا 

هيل تدعيم ماىل ضخم من مؤسسة كوالس بغرض ملدة تزيد عن عرش سنوات تسلم مركز هيرث 

دراسة طرق تأثري اخرتاعات العالج باملوسيقى عىل األشخاص ىف جميع مراحل مرض الزهامير 

AD املتعلقة به، وقام مركز كورين دوالن ) الذهان(، وحاالتThe Corinne Dolan Center ومركز 

 بتدعيم األنظمة لذلك البحث حتى ميكن  ىف هيرث هيلThe Special Care Centerالرعاية الخاصة 

إجراءه، وقد مكنت نتائج هذا البحث هيرث هيل من أن تطوير برنامج ذو فاعلية للعالج 

باملوسيقى مؤسس عىل فهم شامل لالحتياجات الفردية، وردود الفعل العادية لألشخاص الذين 

خالل ابتكارات العالج ًأو األمراض العقلية، وبناءا عىل ذلك، ومن ) الذهان(يعانون من 

ًباملوسيقى متكنا من العمل ىف مستويات أعىل وأكرث نجاحا من اإلتصاالت واملشاركة والعمل 

  .ًشموليا مع األشخاص املصابني مبرض الزهامير
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واألشخاص الداخلون تحت برنامج العالج باملوسيقى يتم تشجيعهم لالنتفاع واألستفادة من 

شاركة ىف تجارب موسيقية متنوعة، وقد صممت الربامج بأهداف قواهم الباقية من خالل امل

  .ًمعينة رمبا تكون سلبية أو إيجابية اعتامدا عىل قدرات الفرد، والنتيجة املرجوة من التجربة

والتجارب العامة رمبا تشمل الغناء والعزف عىل اآلالت والحركة، وتذكر األحداث املاضية 

ملعالج بإمداد املريض ببعض األنظمة واألساليب للوصول إىل واألستامع إىل املوسيقى، ويقوم ا

  .مشاركة ناجحة، ويسهل التفاعل بني األفراد ليعزز ويشجع االستجابات املرجوة

عىل أن ) الذهان(فإن املشاركة ىف العالج باملوسيقى يساعد األشخاص املصابني بـ .. ًوأخريا

حسن طوال دورة املرض، ويظهر هذا بوضوح يحافظوا عىل مستويات أعىل من االستقاللية والت

بوجود استجابات سلوكية ونفسية توضح الوعى والتعبري؛ تلك االستجابات التى تتناقص بشكل 

وقد متت هناك مجموعة ضخمة من البحوث لهذا التأهيل سواء . تدريجى خالل مراحل الذهان

  .اتىف هيرث هيل أو ىف جميع أنحاء العامل وأثبتت كلها هذه التأثري

  تأثري بعض اآلالت املوسيقية عىل مرىض الزهامير ىف املرحلة املتأخرة

من املعتقدات الشائعة أن االشخاص املصابون مبرض الزهامير يجب أن يظلوا ذوى نشاط 

" اكتساب أو خسارة " جسامىن وإدراىك ألطول فرتة ممكنة خالل فرتة املرض، وهذا يتبعه 

ن القوى غري املستفاد منها سوف تتناقص ىف نهاية األمر، النواحى املنطقية والتى توضح أ

والعالج باملوسيقى هو أسلوب عرف عىل أنه مجال ناجح ىف تسهيل املشاركات املتزايدة مع 

  .األشخاص املصابني بالزهامير

ومن األساليب التقنية التى يستخدمها املعالجون باملوسيقى أن يصاحب املوسيقى أنشطة 

  .االستقاللية واملشاركة ىف تجارب ذات مغزىبسيطة حتى يعزز 

  إن مدى فاعلية التدخل الفردى ميكن قياسها بواسطة األستجابة اإليجابية للفرد
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بالنسبة للتجارب التى يتناولها، ورمبا تشمل تلك االستجابات اإليجابية تراتيل، أو غناء، أو  

وهناك بعض . ، أو تذكر أحداث املاىضحركة، أو تعبريات الوجه اإليجابية، واالستجابة اللفظية

االستجابات األخرى مثل الرصاخ، أو ترك املجموعة، أو إنشادات سلبية، أو النوم، أو تعبريات 

  .الوجه السلبية، وهى تعرب عن عدم ارتباط الفرد ومتسكه بالتجربة املوسيقية

قية لألفراد، وبذلك ويبحث املعالجون عن طرق لزيادة االستجابات اإليجابية للتجربة املوسي

  .نجعلهم مرتبطني إيجابياً ألطول فرتة ممكنة خالل املرض

ومتت دراسة ما إذا كان استخدام اآلالت املختلفة ملالزمة ومرافقة الجلسات العالجية 

باملوسيقى قد أثرت عىل مستوى املشاركة التى يظهرها األفراد املصابون بالزهامير، وقد درست 

غناء خالل جلسات مبرافقة ثالث آالت موسيقية تشمل الجيتار والبيانو وآلة استجابات األفراد لل

Omnichord  عىل مدى اثنا عرش أسبوعاً، ومتت مقارنة نتائج هذه الجلسات بالنسبة ألولئك

الذين يقومون بالغناء بال موسيقى مصاحبة، وتشري الدراسة إىل أنه قد شارك أثنا عرش نزيالً من 

لعالج الزهامير، وقد سجل املالحظون استجابات املشاركة لكل نزيل خالل مركز كورين دوالن 

: استجابات إيجابية وأخرى سلبية: هذه الجلسات، وتم تصنيف هذه االستجابات إىل

فاالستجابات اإليجابية تشمل أى شكل من أشكال التمتع باملشاركة، أو أى متعة ملحوظة، أما 

سلوكيات التى توضح عدم بهجة، أو عدم األرتباط تلك التى تعرب عن السلبية فتشمل ال

  :وفيام يىل قامئة بالسلوكيات النوعية التى تم تسجيلها أثناء تلك الجلسات. بالنشاط

  استجابات سلبية  استجابات إيجابية

  الرقص

  الغناء

  تعبريات لفظية إيجابية

  التصفري

  مغادرة املكان/ االبتعاد 

  الرصاخ والبكاء

  تعبريات لفظية سلبية

  العرق



  
 

 - 36-  

  

 

  النوم  الدندنة/ الهمهة 

  التصفيق

  طرقعة األصابع

  )الطبطبة(الرتبيت 

  خبط األرجل األرض

  تحريك الرأس 

  األبتسام

  التاميل/ التأرجح 

  تحريك األذرع

  إنزال الرأس ألسفل

  )مثلام الغثيان(دوران مقلة العني 

  التكشرية

  العبوس

  الغثيان/ التنهد 

  الضحك بأسلوب غري مناسب

  فقدان االتزان

  سلوك غري مناسب

ولقد أوضحت النتائج أن الجيتار وهو من اآلالت املوسيقية التى تم استخدامها ىف هذه 

ثم  Omnichordالدراسة، فقد قام بتشجيع معظم االستجابات اإليجابية املتكررة، وتليه آله 

حاب اآلالت املوسيقية أما جامعة السيطرة والتحكم والتى شاركت ىف الغناء دون اصط. البيانو

  .فقد كان لها تكرار االستجابة اإليجابية بشكل شموىل مبقارنتها بأى حالة من الحاالت التجريبية

ومن تلك اآلالت، فقد أنتج الجيتار معظم االستجابات اإليجابية ىف االشخاص الداخلني ىف 

لوفاً لكثري من الناس ىف التجربة، فالجيتار ينتج صوت سمعى باعث للرسور، والذى رمبا يكون مأ 

سن هذه الجامعة، ومن الناحية الجسامنية فهى تضع حاجزاً بسيطاً بني املعالج والجامعة، 

فاملعالج ليس بعيداً عن نظر املشاركني، وبهذا ميكن أن نشجع وجود مستوى أعىل من املشاركة، 

عالج خالل الجلسة حيث يستطيع املشاركون أن يحصلوا عىل إمياءات وإشارات تلقينية من امل

وهى آلة  Omnichordالعالجية، مام يجعلهم أكرث ارتباطا وأندماجاً، وكذلك الحال ىف آلة 

موسيقية صغرية تعمل بالكهرباء توضع ىف أحضان كل من املعالج واملشارك، وهنا توضع هذه 

يافعني األكرب اآللة ىف أحضان املعالج خالل جلسة العالج، وصوت هذه اآللة أقل ألفة بالنسبة لل

  سناً، والتى رمبا تساهم ىف مستويات استجابة أقل نوعاً، ويتم ذلك لتعقيد
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 الصوت الصادر من هذه اآللة، ومن املمكن أن يكون لتلك الرتكيبة من املادة اللحنية 

املوسيقية قوية اإليقاع الصادرة بواسطة تلك اآلالت، والتى رمبا يكون لها ناتج عكىس لتدعيم 

  .ات األشخاص املصابون بعجز إدراىك من جراء مرض الزهاميراستجاب

ًويظهر البيانو هنا ليدعم أقل الرتددات انخفاضا لالستجابات اإليجابية ىف الجامعة، 

والجوانب التعقيدية املذكورة بأعىل رمبا يكون لها تأثري عىل هذه الجامعة، حيث أن املوسيقى 

ادة إيقاعية لحنية موسيقية معقدة، ومن املناطق الصادرة من البيانو تحوى بني طياتها م

املحتملة التى رمبا يكون لها أهمية ىف ارتباط وصلة املعالج بالجامعة خالل الجلسات التى 

يدخل فيها البيانو، وااللة املستخدمة ىف هذه الدراسة كانت بيانو عمودى مثبت أمام الحائط ىف 

فقد تحولت عن الحائط لتمكن املعالج أن : لدراسةغرفة املعيشة، وبالنسبة للجلسات ىف هذه ا

  .يكون وجهه للجامعة املشاركة

ومتنح جلسات الغناء املنفردة بشكل تناغمى معظم االستجابات اإليجابية، وهذا يبدو أنه 

يدعم مفهوم أن التلقني واإلمياءات البسيطة املبارشة يسمح لألشخاص املصابون مبرض الزهامير 

ًوا ذلك بشكل أكرث نجاحا، والنظرية من وراء ذلك هى أنه كفرد ينقصه الخربة أن يتفاعلوا ويؤد

ىف اإلدراك، وقدرته أو قدرتها عىل االستجابة لإلشارات واإليعازات املعقدة واملجردة ىف البيئة 

تتناقص كذلك، ولذلك فعلينا أن نخفف ونلطف من تلك البيئة لىك تتامىش مع قدرات الفرد 

ًر، وبطريقة أخرى فإن كمية املعلومات التى مند بها املريض تكون كثرية جدا املصاب بالزهامي

بالنسبة له حتى يرتجمها ويتعامل معها، ونفس الشئ رمبا يكون حقيقى بالنسبة للخربات 

املوسيقية، فإن صوت املعالج ميده بإشارات مفردة سمعية لىك يتبعها املشاركني، وبالتاىل يسهل 

  .يئة املوسيقيةمهمة االستجابة للب

 Roseannكاسايكا . وقد يكون من املفيد هنا أن أشري للدراسة القيمة التى قام بها روزيان ى

E. Kasaykaوهو الحاصل عىل الدكتوراه من مركز الرعاية الخاصة ىف ،   
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  . عن العالج باملوسيقى للذين هم ىف املرحلة النهائية ملرض الزهامير1994 هيرث هيل 

سكنة واملهدئة ىف عالج املرحلة النهائية ملرض الزهاميراملوسيقى امل
)1(

  

أن كل مرحلة من مراحل مرض الزهامير تجلب تحديات جسامنية : كاسايكا. يقول روزيان ى

ويرى املتخصصون ىف العالج األرسى والصحة أنه عندما يدخل . وعاطفية بالنسبة للمريض

ايد تلك التحديات، وكذلك عندما يدخل املريض املريض ىف املرحلة النهائية ملرض الزهامير تتز

، وكذلك االستقامة الروحية تكون من )بالوجاهة(املرحلة النهائية تزداد اهتاممات املريض 

األهتاممات األولية، والعالج ىف هذا الوقت ليس غرضه إطالة حياته، ولكن تحسني درجة كفاءة 

  .تلك الحياة املتبقية

سيقى عىل نطاق واسع بالنظر إىل الطاقة الكامنة لتحسني درجة وقد تم دراسة العالج باملو

ًجودة حياة املرء ىف املراحل األوىل من الزهامير، واختالفا عن ذلك العالج باملوسيقى توجد هيئة 

  .Therese Music Thanatologyعمل باملوسيقى يديرها هاثري يس رشودر شيكر 

بى مسكن توظف املوسيقى فيه حتى شكل ط" هذا عىل أنه ) 1994(وقد عرف رشودر 

، تلك املوسيقى مشتقة من املوسيقى العالجية "تخدم االحتياجات الجسدية والروحية املعقدة 

والتى كان يستخدمها الرهبان الفرنسيني ىف كالىن ) موسيقى تعزف ىف دور العجزة واملصحات(

cluny موسيقى جنائزية( ىف القرن الحادى عرش امليالدى.(  

 والتى صنفت عىل أنها مقطوعة لحنية Gregorian chantجريجوريان ) ترتيلة(ة وأنشود

مطورة عىل أعىل مستوى، وينقصها اللغة اإليقاعية والنبضية، تستخدم كجزء من هذا التمرين، 

  .ولهذه املوسيقى عالقة وثيقة بالنفس، وميكن أن تتصل بعمليات املخ والجهاز العصبى املركزى

   وهذا Thanatology بني العالج باملوسيقى وموسيقى املوت وهناك متييز واضح
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فإن املوسيقى : االختالف يكون ىف الطريقة التى تستخدم بها املوسيقى ىف كل موقف، ومثالً

املستخدمة ىف العالج نعنى بها أن نجذب الفرد ونرشكه ىف تجربة تفاعلية لتدعيم الحياة، أما 

بفك عقدة (اد باملوسيقى البسيطة مام يسمح للمرء موسيقى املوت فهى تهتم بشأن اإلمد

  .وأن يتحرك ىف اتجاه إكامل حياته) الرباط

ودراسته مزجت بني نظريات املوسيقى العالجية، وموسيقى املوت، وقد تم تصميمها لتزيد 

من تفهمنا للطرق التى ستعمل املوسيقى فيها عىل األشخاص الذين وصلوا إىل املراحل األخرية 

 الزهامير، وقد أنصب جل إهتاممه بالطاقة الكامنة إلنتاج مستويات أعمق من من مرض

األسرتخاء ىف هذه الجزئية من املرض، وكان غرضه مقارنة تأثريات املوسيقى املسكنة واملوسيقى 

املخففة ىف جلسات العالج املوسيقى املتعاقب مع شخص ىف املرحلة األخرية من الزهامير، 

ًلفظى مع األشخاص ىف هذه املرحلة ال يكون ممكنا، فقد تم استخدام وحيث أن األتصال ال

مقاييس فسيولوجية حتى نعرب عن مستوى األسرتخاء الذى تم التوصل إليه، وتشمل هذه 

 EDGاملقاييس قياس قدر نبضات القلب والجهاز التنفىس، ورسم بياىن لطبقة الجلد الخارجية 

ترجمة التغريات النوعية ىف هذه املناطق لتوضيح ودرجة الحرارة السطحية للجسم، وميكن 

األسرتخاء املتزايد أو األثارة والتيقظ، وتم إدخال تلك املقاييس عند استخدام آلة التغذية 

  .البيولوجية للذاكرة

إن املوسيقى املهدئة تعرف هنا كموسيقى لحنية مساندة ومساعدة ينقصها استخدام آالت 

ون درجة رسعة املوسيقى املهدئة تقرتب من دقات نبض قلب إيقاعية، وىف أحيان كثرية تك

اإلنسان أثناء الراحة، وهذا هو الغرض من هذه الدراسة، فاملوسيقى املهدئة املسكنة تعرف عىل 

أنها أنشودة أو ترتيلة متخذة الشكل الرثاىئ وبها نغامت ملحنة ومطورة رفيعة املستوى، وليس 

لتمكني اإلنسان من الحركة ىف اتجاه االكتامل " املوسيقى بها إيقاع لحنى، وقد تم عمل هذه 

" وكذلك حتى يحل عقدة رباط أى شئ يعوقه، أو يغري ذلك املمر الهادئ الذى يسري فيه 
)1(

.  

                                                 
 1993رشودر شيكر  )1(
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وتعرف املرحلة النهائية من الجنون بأنها مرحلة طرفية انتقالية من املرض، وتشمل جميع 

 ىف مامرسة أنشطته الحياتية اليومية، وال يعرتض أوجه املساعدة التى يحتاج إليها الشخص

األفراد ىف هذه املرحلة وعى ارسهم، ويقدم القليل منهم استجابة للبيئة املحيطة، واألفراد ىف 

ًللعدوى ويظهرون نقصا ملحوظا ىف الوزن ) رسيعى التأثر(هذه املرحلة عامة ما يكونون عرضة  ً

  .واملناعة

 من ظروف املوسيقى املهدئة واملسكنة سوف تنتج منها وقد كان من افرتاضاتنا أن كال

مستويات أعمق من األسرتخاء أكرث منها ىف حالة عدم استخدام املوسيقى عىل األشخاص الذين 

هم ىف املرحلة األخرية من مرض الزهامير، وأبعد من ذلك أننا افرتضنا أن املوسيقى املسكنة 

  .ةًستنتج اسرتخاء أكرب من املوسيقى املهدئ

ًوشارك تسع نزالء من مناطق مختلفة ىف هذه الدراسة، وتم تقسيمهم عشوائيا إىل ثالث 

استقبلت املوسيقى ) ب(استقبلت املوسيقى املهدئة، ومجموعة ) أ(مجموعة : مجموعات

 دقيقة من التدخل العالجى باملوسيقى، وأن املجموعة الضابطة فلم تستقبل 15املسكنة خالل 

قد تم إجراء خمس جلسات ملدة تزيد عن خمس أيام متتالية، وكل جلسة أى تدخل موسيقى، و

، وخمسة عرش دقيقة من baselineاشتملت عىل خمس دقائق عىل درجة واحدة من املوسيقى 

، وخالل هذه الجلسة يتم مراقبة مستوى نبض القلب، baselineاملعالجة، ثم يتم العودة إىل الـ 

حيطة بالجسم، والرسم البياىن لدرجة الحرارة للسطح ومعدل التنفس، ودرجة الحرارة امل

  .الخارجى للجسم، وكان يتم مراقبة ذلك مع كل رشيحة من كل جلسة

تأليف " أغاىن للطفل  " CDواملوسيقى املهدئة تشمل مجموعات مختارة من القرص املرن 

عات موسيقية  وهو إنتاج من األغاىن املفرحة للقلب، ومجموShaina nollشينا نول : موسيقى

واالختالفات ىف االستجابة . بباريس SMمسكنة أخذت من تلقينات تراتيل جريجوريان ـ ستوديو 

الفسيولوجية بني الثالث مجموعات مل تكن ذات معنى من الناحية اإلحصائية، فاملواد ىف 

  .املجموعة الضابطة وجد فيها ارتفاع طفيف ىف نبض القلب
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حيطة بالجسم تظل ثابتة طوال الجلسة، ونسبة ضيئلة من ومعدل درجة حرارة الجسم امل

اإلنخفاض ىف معدل التنفس تحدث خالل فرتة ما بعد املعالجة، أما املشاركون ىف حالة املوسيقى 

  . واملعالجة املوسيقيةBaselineاملهدئة فتميزوا مبعدل نبض قلب متزن خالل خط الـ 

املحيطة بالجسم ونسبة التنفس، أما االشخاص وتم مالحظة التغريات األقل ىف درجة الحرارة 

الذين استقبلوا جلسات موسيقية مهدئة، فقد لوحظ زيادات ثابتة ىف نبض القلب واملعالجة 

وظروف ما بعد املعالجة، وكان هناك تغري طفيف ىف درجة الحرارة املحيطة بالجسم، ونسبة 

  .كلية من درجة التنفس تظل ثابتة خالل رشائح الجلسة

ًري هذه النتائج محدودة نظرا للعدد القليل من العينات، وباالضافة لذلك فإنه من وتفس

ًاملمكن أن املعدالت ىف حد ذاتها كانت محفزة جدا لالشخاص املشاركني، ومقنعة للتأثريات 

الحقيقة للموسيقى، بينام مل تدعم املعلومات األفرتاض عىل مستوى املعنى األحصاىئ، ودراسات 

فية لألفراد ىف ظروف كل دراسة تدعم حالة املوسيقى املهدئة إلظهار االسرتخاء ىف الحالة الوص

فالدالالت املوجودة لصالح استخدام املوسيقى املسنكة تعمل عىل : بعض الحاالت، وبالتناوب

تحفيز مستويات االيقاظ واالستثارة، والتى من خاللها أن تكون هناك اتصاالت باآللة والفريق 

رىض، وينصح بعمل تحقيقات عىل مستوى أعىل وىف مجموعات أكرب من العينات املراعى للم

  .لتوضيح اإلختالفات االستنتاجية ىف استجابات األفراد لكال النوعني من املوسيقى

  تأثري برنامج العالج باملوسيقى الفردى عىل الطابع اإلحباطى ملرىض الزهامير 

ً تم مناقشته كثريا مع بعض الباحثني الذين إن حدوث اإلحباط ومعالجته ىف مرض الزهامير

، والبعض )1994وايرن ـ إدالند ـ ولوزنيسكا (كتبوا تقارير عن وجود حاالت قليله من اإلحباط 

  اآلخر أقر بأن بعض حاالت اإلحباط تحدث ىف ثلث
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 ـ تريى 1991ألكسوبولوس وأبراهام ( إىل نصف األشخاص الذين يعانون من مرض الزهامير 

  )1995 ـ توريث 1991ري جاالج

وأثبتت معالجات متنوعة للتعامل مع اإلحباط فاعليتها، إال أنه بسبب عوامل السن وتلف 

، وهناك )1995توريث (خاليا املخ، فمن املهم أن نضع ىف االعتبار االعراض الجانبية الكامنة 

احل املتوسطة ىف بعض أوجه التدخل الالطبى أثبتت فائدتها وخاصة ىف املراحل األوىل، واملر

  ).1995توريث (عملية املرض، وكذلك عند التعامل مع األضطرابات املحبطة 

ومن جانب التدخل الطبى؛ تم تعريف العالج باملوسيقى عىل أنه أحد أكرث وسائل االتصال 

ًتأثريا ومعينا عىل إيضاح الجوانب السلوكية مثل التعجب والهياج، وكذلك كمعاون ىف املحافظة  ً

: 1991ـ 1993جروين (ملهارات الكامنة خالل املرحلة األولية واملتوسطة من مرض الزهامير عىل ا

مبا يالئم ) ىف وقت هذه الدراسة(، ومل تظهر أى اختالفات ىف كلتا الحالتني )1992بوالك ومنازى 

ًالعالج باملوسيقى نوعيا للتقليل من أعراض الطابع اإلحباطى ىف األشخاص الذين يعانون من 

  .رض الزهاميرم

وبزغت هذه الدراسة من مالحظة الطابع االحباطى عىل مدى العديد من السنوات ىف مركز 

كورين دوالن لعالج الزهامير، وىف ذلك الوقت لوحظ وجود ثالث صفحات عامة تدل عىل 

الطابع اإلحباطى ىف نزالء هذا املركز، وهى تشمل الرصاخ وألفاظ تدل عىل الحزن أو الشعور 

ص عن التكوين العادى، وتأثر عىل الوجه باالهتياج أو الكرب والحزن، وذكرنا أن األفراد بالنق

ًغالبا ما يكونون قادرين عىل اكتساب درجة ما من الراحة، إما من خالل االستكشاف أو إعادة 

  .توجيههم أثناء الجلسات باملوسيقى

ت معلومات ومل يكن تشخيص اإلحباط لصالح أى من هذه املوضوعات، فقد أعط

للمساعدة ىف أنظمة النمو لصالح األعراض العامة لألفراد املختربين من جانب الطابع اإلحباطى 

  .خالل فرتة دورة مرض الزهامير 
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وحدث ذلك املرشوع ىف مركز كورين دوالن لعالج الزهامير، وأحتوى عىل سبعة أفراد 

ط الذى وصفناه بأعىل، وكل منهم يعرضون عىل األقل واحد من الثالثة مؤرشات للطابع املحب

شارك ىف جلستني للعالج باملوسيقى تستغرق قرابة العرشين دقيقة، واحتوت الخط األساىس 

Baseline اختبار حيادى، وتم فرز مجموعة من األشكال الخشبية ىف سالل متنوعة، والتى فيها 

 جلسة عالجية تبعها وقت ًيتم توفيق هذه األشكال لتشرتك سويا ىف كل واحد أو ال تشرتك، وكل

مثل الغناء ـ (للتعبري عن االنطباع الشخىص مثل غناء األغاىن املعتادة أو التجربة املوسيقية 

وبعد ذلك ) العزف عىل اآلالت ـ االرتجال ـ أو اإلنصات للموسيقى أو الحركة مع املوسيقى

  .وقف النشاط

وارتباط ) لة االبتسامة والعبوسشام(وتم مالحظة الحاالت بالنسبة لتغريات تأثري الوجه 

العني بشئ ما، واملشاركة ىف تجربة الجلسات، وهناك اختالفات ملحوظة وجدت بني طريقة 

، والعالج باملوسيقى ىف مناطق متعددة، حيث ازدادت االبتسامة وارتباط Baselineالخط األساىس 

 تكن هناك ملحوظة ىف العني بشئ ما واملشاركة بشكل ملحوظ، بينام قل حدوث الدموع، ومل

  .مناطق العبوس والتأثري املحدد

وهناك تحليل أوضح أن مناطق ارتباط العني واملشاركة لها التأثري األكرب عىل التغريات ىف 

تسجيالت الفرد، وهذا يوضح لنا أننا يجب أن نجتهد لتطوير العالج باملوسيقى، والذى يجعل 

وهرية للرتكيز بالعني مع وجود املعالجني، وليس الناس مشغولني باملشاركة، ومندهم بفرصة ج

من املدهش أن تشيجع املشاركة الفعالة ميكنها أن تعزز وتقوى الشعور بالتحسن واالستفادة، 

ومن املهم أن نتأكد من أن املشاركة تعترب ناجحة وذات مغزى بالنسبة للشخص املعاىن من 

ًمشغولني، وتركيز العني أيضا له تأثري مرض الزهامير، وليس من الكاىف لألشخاص أن يظلوا 

  .ملحوظ عىل احرازات الفرد من النزالء الذى يشارك ىف التجربة

ويشري ذلك إىل شعور متزايد بالتحسن تحت مسمى أن زيادة تركيز العني يوضح زيادة ىف 

  تفاعل اإلنسان، ويوضح أن التفاعل إيجاىب، والشخص الذى يعاىن من
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ب عىل األقل شعور مؤقت باالتصال وحاسة متزايدة من التحسن،  الزهامير ميكن أن يجر

ونحن نعتقد أنه كام يستمر الزهامير ىف دورته فإنه من املعروف بالنسبة للمشاركة وتركيز العني 

أن يضعف عندما يصبح املرء غري واثق من قدراته عىل التفاعل بنجاح مع الناس واألشياء ىف 

الحالة هو أن يبنى الخربات التى تعزز وترقى بارتباطه ىف هذه البيئة، ودور املعالج ىف هذه 

  .التجارب

وىف إطار هذا العمل لوحظ مستويات عامة أو أحوال من املزاج اإلحباطى ىف تلك 

املشاركات تبدو بسبب عجزهم عن اإلدراك، وهى إما إحباط عام والذى يتم تسكينه باللهو من 

التى ميكن أن يعاد توجيهها للمشاركة ىف تفاعالت خالل تجارب مسلية أو أعراض سلوكية و

ًموسيقية إيجابية، وهؤالء الذين لديهم صعوبات أكرث انتشارا وتوغالً كانوا ىف بدايات مرض 

الزهامير مع نسبة عجز ضئيلة، هؤالء األفراد كانوا أكرث صعوبة لىك يشاركوا ىف تجارب العالج 

عمل من خالل مشاعرهم واملزج بني التداخل بني ًباملوسيقى، حيث كانوا أكرث اهتامما بال

ًالتأليف املوسيقى والتأليف اللفظى حيث ظهرت أكرث نجاحا ىف التخفيف من حدة مؤرشات 

  .املزاج اإلحباطى ىف هذه املجموعة

هذا املرشوع مل يشمل سوى عدد صغري من املشاركني ولقد كانت النتائج مالمئة صالحة لكل 

زهامير، ومتدنا هذه الدراسة بالفعل باملعلومات التى ميكن أن تكون األشخاص املصابني بال

  .مفيدة لنا وآخرون ىف تطوير برامج مناسبة لألشخاص الذين يعانون من الطابع اإلحباطى
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  الفصل الرابع 

  برامج العالج باملوسيقى

Music Therapy Programs  

  

  

  

نية املنترشة بالواليات املتحدة األمريكية وتعالوا نقرأ بعض اإلعالنات واملنشورات اإلعال

  :كإحدى أكرب الدول املهتمة بهذا النوع من العالج

  !تعاىل وغنى وأنت ىف طريقك إىل صحة أفضل " 

وقد . يقوم مركز العالج باملوسيقى بتخصيص ساعة يومني من كل أسبوع للغناء واملرح

/ احرض معك صديق . تقوية أصواتهمًتكونت هذه الجامعة خصيصا لليافعني الذين يرغبون ىف 

  . صديقة ووجبة الغذاء إذا رغبت ىف ذلك

  . أتصل ألى تساؤالت

  :Stepping Outالخروج من العزلة :  وإعالن أخر يقول

ًهذة املجموعة من العالج املوسيقى موضوعة خربتها خصيصا لتحريك األضطرابات املرتبطة 

  .الخ... الت التشنج والشلل املخى، وحا Parkinson’s Diseaseمبرض باركينسون 

وسيتم اإلمداد بهذه الخربات للحصول عىل جودة وكمية من التمرينات الحركية، والتى 

تكون شبكات عمل عصبية جديدة والتى هى رضورية لتحسني الحركة، وسالمة الشخصية، 

  .تني ىف األسبوعوذلك مبعدل جلس.وسواءها واالتزان والقدرة عىل الكالم بعد شلل املخ أو إعاقته



  
 

 - 46-  

  

  

  :Rhythm Buddiesمرافقة اإليقاع  : وإعالن آخر يقول

جميع األطفال وعائالتهم مدعوون ملرافقة جامعة تعزز التفاعل األرسى من خالل االستخدام 

العالجى للموسيقى، وستشارك هذه الجامعة ىف األلعاب املوسيقية، والحركة مع املوسيقى، 

  .ال والعزف والحراكات االرتجاليةوالعزف عىل اآلالت، واألرتج

مع والديهم أو أحدهام أو أحد : وسيسمح لجميع املشاركني برفقة آخرين ىف غرفة موسيقة

  .أقاربه

  :The Gigغريب األطوار : وكذلك إعالن يقول

 سنة، والذين 50 ـ 16ويعلن عن برنامج عبارة عن ساعة أسبوعية لألعامر التى ترتاوح بني 

، وخالل هذه الساعة سيكون لديك الفرصة للمشاركة ىف األلعاب املوسيقية بهم عجز متزايد

والحركة والعزف عىل اآلالت، واألرتجال مع نظراءك لالرتقاء باملهارات األجتامعية االيجابية، 

  .وتعزيز الصداقة والثقة واإلبداع الفردى، ولست ىف حاجة إىل سابق خربة ىف املوسيقى

  :Relaxation  االسرتخاء: وإعالن يقول

 دقيقة صممت لتمكنك من التوقف والتخىل عن العمل 30فصول أسبوعية مدتها 

واالسرتخاء والسباحة ىف بحر املوسيقى، وسوف نظهر لك تسجيالت متنوعة لفنانني، ونقوم 

بعمل جلسات موسيقية حية مع ضيف أو فنان، واملوسيقى الحية تكون ىف أوقات مخصصة 

  .فقط

ً ىف بحر املوسيقى مرة أو أثنني أسبوعيا لبضع جلسات، وستجد أن ذلك فلتنعم بالسباحة

  .بالنسبة للروح مثلام يكون للسباحة املائية بالنسبة للجسد

وإننا هنا نذكر هذه الدعاية واإلعالن، وذلك لنشري للمساحة الواسعة التى يحظى بها العالج 

تخدموا املوسيقى ىف التخفيف من باملوسيقى، وحجم زيوعة وإنتشاره بأمريكا، حتى أنهم اس

  ... آالم الوضع والوالدة
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  الجــــزء الثاىن
  املوسيقى والتوافـق النفسـى
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 مقدمـه

  

  

  

ً عاما عامليا للطفل، وبذلك نبهت األنظار إىل أهمية الطفولة 1979أعلنت األمم املتحدة عام  ً

التى متثل الدعامات والقواعد األساسية التى يبنى عليها التنظيم العام لشخصية الفرد ىف مرحلة 

.النامئية
)1(

  

 أفاضت املعرفة والتجارب السيكولوجية ىف إبراز أثر الطفولة وخربات الطفولـة ىف بنـاء ولقد

مـن " الطفـل أبـو الرجـال " الشخصية السوية، وىف تنشيط السلوك الفعال، حتى لقد صار مبدأ 

  .األسس التى يقوم عليها تفسري منو الشخصية

 األخـرى مـا هـى إال rاحـل النامئيـةفالطفولة هى أهم مرحلة ىف حياة اإلنسان، أما باقى املر

  . إىل مراحل الحصاد- إن جـاز القول –استمرار ملرحلة الطفولة يبلغ بها الفرد 

فعندما نحكم عىل توافق الفـرد ىف أى مرحلـة مـن مراحـل النمـو إمنـا تظـل الكلمـة األوىل 

الطفولـة واألخرية ملا كانت عليه طفولته، ملـا كانـت عليـه براعمـه ىف الـصغر، بحيـث تـتمخض 

املتوافقة عن فرد متوافق ىف مراحل منوه، وعىل النقيض من ذلك تتمخض الطفولة املرضـية عـن 

ً.فرد مريض ىف مراحل منوه حتى وإن يكن مرضها كامنا
)2(

  

معنى هذا أن توافق الفرد ىف طفولته يتمخض عنه توافقه ىف املراحـل األخـرى مـن مراحـل 

  .النمو

  ة أو ما يطلق عليها البعض مصطلح قبل املراهقةوتعترب مرحلة الطفولة املتأخر

                                                 
   .215 ص – 1984 –كافية رمضان وفيوال الببالوى   )1(

  1985 –مخيمر  )2(
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 من وجهة نظر دراسات النمو من املراحـل الهامـة ىف حيـاة اإلنـسان ألنهـا أنـسب املراحـل 

.لعملية التنشئة االجتامعية، واستدخال القيم واالتجاهات، ومنو امليول
)1(

  

رى ىف وسط الرجال، ىف هذه املرحلة يحتك الطفل بوسط الكبار، فالولد يتتبع بشغف ما يج

  الطفل يعد نفسه \والبنت تتبع بشوق ما يحدث وسط السيدات، و

ًىك يصبح كبريا، ويشعر الطفل مبفرديته ىف امللكية، وىف التعبري عن آرائه، وىف تنظيمه لشئونه 

ًالخاصة ومييل الطفل إىل كل ما هو عمىل، عىل أن يرتبط ارتباطا وثيقا بنشاط ذاىت معني، وقد  ً

 ىف العمل بأية أداة عىل أن تكون هذه األداة ىف متناول استطاعته، بغض النظر عن نوع يستعني

ًهذه األداة سواء أكانت أرقاما، أم كلامت أم أدوات صغرية، أم فرًش لأللوان وهو عىل استعداد 

وهو كذلك . طيب للمثابرة عىل استعاملها حتى يجيد التعامل معها طاملا ارتبطت بعمل معني

.وممثل، يجد لذة كبرية ىف العمل املوسيقى والتمثيىل، له ميل واضح لألشكال واأللوانفنان 
)2(

  

ومن هنا كانت رضورة إتاحة الفرصة للطفل للتعبري عن آرائـه وميولـه، مـن خـالل إعطائـه 

الحرية ىف التعبري عنها، ومامرسة األعـامل اليدويـة املتعـددة مـن الرسـم واملوسـيقى، واللعـب، 

الكتابة، والتمثيل والرقص وغري ذلك من األنشطة املتعـددة، فهـذا كلـه يقـوى شـعور والقراءة و

  .الطفل باحرتام نفسه وثقته بها، مام يتمخض عنه شخصية متوافقة

 إىل أن املوسيقى عىل وجه الخصوص كنشاط ميارسه الطفل متنحه القوى orffويذهب أورف 

 منو الشخصية املتكاملة، وتثري خياله، وتنمى التى متكنه من الوصول إىل غاياته، فهى تساعده ىف

الناحية الوجدانية التى تتضمن القدرة عىل اإلحساس، والتحكم ىف التعبري عـن الـشعور، ولـذلك 

  .يجب أن تكون املوسيقى مادة دراسية ىف دراسة الطفل
)3( 

                                                 
  233 ص – 1977 –حامد زهران  )1(

  163: 159 ص- 1972 –أحمد زىك   )2(

  164: 175 ص – landis - 1972النديس   )3(



  
 

 - 51-  

  

و الطفـل وتشري عنايات وصفى إىل أن الغناء الجامعى لألطفال يقوم بدور هام ىف تكامل منـ

املرصى، وأن الرتبية املوسيقية تساهم مساهمة فعالة ىف بناء إنسان مرص املستقبل الذى يعتمد 

عىل نفسه ىف الفكر والعمل، ويتصل باملجتمع ويشعر مبسوليته نحوه، وبحقوقه عليه، وينسجم 

ة ىف مع املجتمع بحيث يتالىش فيه بل يحتفظ مبفرديته، ويشعر باألمن الشخىص، ويتصف بالثقـ

.النفس واالحرتام للغري
)1(

  

وتؤكد عواطف عبد الكريم عىل أن املوسيقى تحقق النمو املتكامل للطفل ىف مختلف 

وكذلك تحقق املوسيقى للطفل أكرب درجة . النواحى الجسمية واالنفعالية واالجتامعية والعقلية

هيم الدينية من التوافق مع ما يحيط به من ظروف وأحوال، كام تساهم ىف تثبيت املفا

والقومية واملوسيقى تعود الطفل االعتامد عىل النفس، وتشعره بقيمته، وبأنه فرد منتج ناجح 

. ًمام يعكس عليه رضا نفسيا
)2(

  

وبالرغم من . من هذا يتضح أهمية دور املوسيقى ىف تكامل منو الطفل وتحقق توافقه

املعوقات ميكن إجاملها ىف نظرة أهمية هذا الدور فإنه يحول بينه وبني إسهامه الفعال بعض 

البعض الخاطئة للموسيقى من حيث عدم مرشوعيتها، هذا باإلضافة إىل الصعوبات املادية 

  .والفنية ىف مدارسنا، وقلة البحوث التى تتناول الربط بني املوسيقى والجوانب النفسية املتعددة

 خاللها أثر املوسيقى عىل وهكذا ظهرت لدى الباحث رغبة قوية ىف القيام بدراسة يتبني من

  .التوافق النفىس لألطفال

   -:اإلجابـة عىل التسـاؤالت اآلتيـةويكمن تحديد مشكلة الدراسة ىف 

  إىل أى مدى تؤثر املوسيقى عىل التوافق النفىس لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟  -1

لموسيقى هل يوجد اختالف ىف درجات التوافق النفىس بني التالميذ الذين يستمعون ل -2

، وبني التالميذ الذين يستمعون للموسيقى فقط ملدة طويلة )أسبوعان(فقط ملدة قصرية 

  ؟) ستة أسابيع(

                                                 
  57 ص – 1982 –عنايات وصفى  )1(

  16 ص – 1982 –عواطف عبد الكريم  )2(
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هل يوجد اختالف ىف درجات التوافق النفىس بني التالميذ الذين يستمعون للموسيقى مع  -3

ين ، وبني التالميذ الذ)أسبوعان(ملدة قصرية " بالحركة والغناء والعزف " املشاركة 

) ستة أسابيع(ملدة طويلة " بالحركة والغناء والعزف " يستمعون للموسيقى مع املشاركة 

  ؟

هل يوجد اختالف ىف درجات التوافق النفىس بني التالميذ الذين يستمعون للموسيقى  -4

" ، وبني التالميذ الذين يستمعون للموسيقى مع املشاركة )أسبوعان(فقط ملدة قصرية 

  ؟) أسبوعان(ملدة قصرية " عزف بالحركة والغناء وال

هل يوجد اختالف ىف درجات التوافق النفىس بني التالميذ الذين يستمعون للموسيقى  -5

" وبني التالميذ الذين يستمعون للموسيقى مع املشاركة ) ستة أسابيع(فقط ملدة طويلة 

  ؟) ستة أسابيع(ملـدة طويلـة " بالحركـة والعنـاء والعـزف 

 درجات التوافق النفىس بني مجموعات عينة الدراسة البنني، وبني  هل يوجد اختالف ىف -6

االستامع (مجموعات عينة الدراسة البنات بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة 

 واالستامع للموسيقى مع املشاركة ملدة –للموسيقى فقط ملدة قصرية، وملدة طويلة 

  ؟) قصرية، وملدة طويلة

 استخدام املوسيقى واستغالل إمكانياتها ىف التأثري عىل وأهمية هذه الدراسة تتضح ىف

التوافق النفىس لألطفال، حيث أن البحوث والدراسات التى تناولت املوسيقى وما يصاحبها من 

 – وذلك ىف حدود علم الباحث –تأثريات عىل الجوانب النفسية لألطفال مل تكن بالقدر الكاىف 

 أنها تتناول مرحلة الطفولة املتأخرة التى تعترب أنسب كام تتضح أهمية هذه الدراسة أيضا ىف

املراحل لعملية التنشئة االجتامعية، واستدخال القيم واالتجاهات، مام يعنى إمكانية االستفادة 

  .باملوسيقى ىف تحقيق أكرب قدر ممكن من النمو االنفعاىل واالجتامعى لدى األطفال

 برنامج موسيقى ميكن من خالله التعرف عىل ومن هنا فإن هذه الدراسة تهدف إىل تصميم

  .أثر املوسيقى عىل التوافق النفىس لدى أطفال املرحلة االبتدائية
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  الباب األول

  

  

   التـوافـق النفســىالفصل األول

  .املوســيقـــىالفصل الثاىن 

  .املوسيقى وعالقتها بالتوافق النفىسالفصل الثالث 



  
 

 - 54-  
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  الفصل األول

  لنفســىالتوافـق ا

  

  

  

  ًمن املفهوم القديم بلوغا إىل املفهوم الجديد )1(

إن مفهوم التوافق النفىس محورى ىف علم النفس بعامة، وىف الصحة النفسية بخاصة، وإن 

ًكان هذا املفهوم ىف األصل مفهوما بيولوجيا عىل نحو ما حدده دارون، فالتوافق لدية يعنى  ً

البيئة وما يطرأ عليها من تغريات، بحيث تتحقق املحافظة قدرة الكائن عىل التالؤم مع ظروف 

عىل الحياة، فهذا التعريف ينصب عىل التالؤم من حيث هو خفض للتوتر واستعادة لالتزان، 

بأكرث منه قدرة خالقة تتيح مواجهة ما يطرأ عىل البيئة من ظروف جديدة، ومازال هذا 

فعلامء النفس ىف الغرب والرشق . حتى األنالتعريف يرتك بصامته عىل الداللة السيكولوجية 

ًجميعا قد أخذوا عن البيولوجيا مفهومها عن التوافق، ومن هنا تأدى بعلامء النفس جميعهم 

إىل اعتبار خفض التوتر مبثابة املعيار الوحيد للتوافق، وذلك ما تعرب عنه السلوكية مببدأ 

االمتالء وأفضل جشطلت ممكنة  الجشطلت تحت اسم قانون –الهوميوستازس، وتتحدث عنه 

ً األمل وأخريا مبدأ الواقع، وعلم النفس –بينام نلتقى به ىف التحليل النفىس تحت اسم مبدأ اللذة 

العام يتحدث عن نفس الشئ تحت اسم االنضباط الذاىت أو االتزان التلقاىئ مام نجده ىف علم 

  .  لوشاتليية–الطبيعة تحت اسم مبدأ 

لقوانني التفسريية تلح شأنها شأن البيولوجيا عىل خفض التوتر كهدف وكل هذه املبادئ وا

واحد ووحيد يتيح املحافظة عىل الحياة ىف تجاهل منها ألهم مامييز اإلنسان من إيجابية تبلغ 

.الخلق واإلبداع فتتيح للحياة بالجديد أن تتابع تقدمها عىل طريق الصريورة
)1( 

                                                 
 12 – 11 ص – 1984 – مخيمر )1(
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 كثري من الباحثني واملعاجم واملوسوعات النفسية تجدها وبالنظر إىل تعريفات التوافق لدى

تقيم عىل التوافق عىل التالؤم والتناغم بني الفرد والبيئة بهدف خفض التوتر إىل أقىص حد، 

  .فمعيار التوافق هو خفض التوتر

) English & English)  1961فعـىل سبيــل املثـال يعــرف معجـم إنجلــش وإنجلـش 

عالقة متناغمة مع البيئة من خاللها يستطيع الفرد البلوغ إىل إشباع معظم " التوافق بأنه 

".حاجاته واإلجابة بشكل مناسب عىل املتطلبات الفزيائية واالجتامعية املفروضة عليه 
)1(

  

حالة من التواؤم واالنسجام بني الفرد ونفسه، " أن التوافق هو ) 1972(ويرى أحمد راجح 

ً ىف قدرته عىل إرضاء أغلب حاجاته، وترصفه ترصفا مرضيا إزاء مطالب وبينه وبني بيئته تبدو ً

 "البيئة املادية واالجتامعية 
)2(

  

حالة تناغم بني الفرد والبيئة : " التوافق بأنه) Eysinck)  1974وتعرف موسوعة أيزنك 

".االجتامعية تنطوى عىل إشباع حاجات الفرد من ناحية ومتطلبات البيئة من ناحية أخرى 
)3(

   

العملية الديناميكية املستمرة التى يهدف "أن التوافق هو ) 1978(ويرى مصطفى فهمى 

"ًبها الشخص إىل أن يغري سلوكه، ليحدث عالقة أكرث تناغام بينه وبني البيئة 
)4(

  

 اقتصار السلوك ىف مثل هذه التعريفات عىل وظيفة واحدة Goldstenوقد انتقد جولد اشتني 

ونبه إىل أهمية الجانب املوجب من وظيفة السلوك ونعنى تحقيق هى خفض التوتر، 

اإلمكانيات 
)5( 

                                                 
 ).19 ص – 1961 ( English & English إنجلش و إنجلش )1(

 470 ص – 1972 – أحمد راجح )2(

 11 ص – Eysinck  - 1974 أيزنك )3(

 11 ـ ص 1978 مصطفى فهمى ـ )4(

 4 ـ ص 1978 مخيمر ـ )5(
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 هى التى متيز Unique Potontialities عىل أن هذه االمكانيات الفريدة Shobenويؤكـد شوبن 

اإلنسان عن أعضاء اململكة الحيوانية وتنمية هذه اإلمكانيات هو املعيار العام للصحة النفسية، 

.تحقيق الفرد إلمكانياته يكـون مـدى توافقـهوعىل قدر 
)1(

      

     

 عىل أهمية املرونة مبا تنطوى عليه من قابلية للتوافق، وقدرة عىل Youngوقد ألح يونـج 

مواجهة املواقف الجديدة، فالتوافق ىف رأيه ينحرص ىف تلك املرونة التى يشكل بها الكائن الحى 

 بحيث يكون هنالك تكامل بني تعبري الكائن عن اتجاهاته وسلوكه ملواجهة مواقف جديدة

.طموحه وتوقعاته، ومتطلبات املجتمع
)2(

  

ًويؤكد مخيمر عىل أن صميم السوية تلقائية ومرونة تتيح لإليجابية أن متىض أبدا بالواقع 
وبغري هذا املعنى املضطرد، وبغري هذه . الذى ينفتح للتغري قد ما فقد ما عىل طريق التقدم

 التى تدفع الحياة إىل الصريورة ال تكون هناك سوية وال توافق ألن األمر كله يخرج اإليجابية
عندئذ من نطاق اإلنسان مبا هو إنسان وموجود من أجل ذاته إىل استاتية األشياء، واملوجود ىف 

.ذاتها
)3(

   

ن الرضا بالواقع الذى يبدو هنا واآل" للتوافقق بأنه هو ) 1978(وبذلك جاء تعريف مخيمر 
ًمستحيالً عىل التغيري، ولكن ىف سعى دائب اليتوقف لتخطى الواقع الذى ينفتح للتغيري ومضيا 

 النقيضني، –، فالتوافق ديالكتيكية، وتزاوج "به قد ما فقد ما عىل طريق التقدم والصريورة 
ني وائتالف بني املألوف والجديد، بني جهاز العادات وأنسقة الذكاء، وبني الجمود واملرونة ب

سلبية االستسالم ىف تسامح تجاه ما يستحيل عىل التغيري واإليجابية ىف ابتكار ملا ينفتح 

.للتغيري
)4(

   

ًوهنا يحقق مخيمر ثورته الكوبرنيكية ويقلب منظور العلامء جميعا رأسا عىل عقب،  ً

  والذين اعتربوا أن انخفاض التوتر مبا يقرب من انعدامه يجسد الحالة املثىل لتوافق

                                                 
 4 ـ ص 1978 مخيمر ـ )1(

 20 ص – Young – 1960 يونـج )2(

 215 ص – أ – 1981 – مخيمر )3(

 2 – 1 ص – 1978 – مخيمر )4(
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لفرد مع بيئته متناسني أن مثل هذا إمنا ينتمى إىل غرائز املوت بينام يكون التوتر واشتهاء  ا

وارتفاع القلق أعظم (االستثارة هو املبدأ التفسريى الحق الذى ينتمى إىل غرائز الحياة، فالتوتر 

أن اليعنى بالرضورة سوء التوافق أو االختالل بل يكون ذلك بقدر ما ميكن ) مثال عىل ذلك

ًيكون تعبريا عن ثراء الديناميات بتلك اإليجابية الخالقة التى تفرض عىل الفرد معاناة املخاضات 

ًميالدا للجديد إثر الجديد تقدما وصريورة عىل طريق املستقبل ً.
)1(

  

وميكن تخصيص مفهوم مخيمر عن التوافق عند الراشدين عرب مقارنته باملفهوم العادى 

   - : أساسـيتنيبخاصيتـنيالشائع للتوافق 

اإليجابية الخالقة كنقيض قصوى لخفض التوتر ال انعدامه مام يتحقق ىف صورته املثىل    –أ 

  .باملوت والعدم

  . املستقبلية كنقيض قصوى للحارض وحدوده الضيقة ضمن الهنا واآلن–ب 

ًوبغري إيجابية يكون الفرد عاقرا ألن اإليجابية هى التى تكون دامئا حبىل بأجنة إن جازات ً

.املستقبل
)2(

   

وينبهنا مخيمر إىل أن توافقية السابقني عىل الرشد والالحقني عىل الرشد تكون اإليجابية 

ًبسبيلها إىل النامء أو ىف طريقها إىل الفناء وبحيث يستحيل علينا فيام يبدو أن نتخذ منها معيارا 

ًأكيدا ووحيدا للتوافق ويات اإليجاببية بل وإنها متثل فاإليجابية الخالقة ليست غري أرفع مست. ً

وثبة كيفية بالنسبة إىل املستويني اآلخرين، فام دام منحنى النمو ما يزال ىف طريقه إىل الذروة 

أو انحدر عنها ىف طريقه إىل السفح يكون من البديهى أن تكون اإليجابية الخالقة مستبعدة من 

ابطة من النمو أن تقترص التوافقية عىل ذلك يتحتم ىف هاتني املرحلتني الصاعدة واله. منظورنا

اإليجابية ىف املستويني اآلخرين ونعنى مستوى اتخاذ القرار واملىض به إىل التنفيذ ومستوى 

.ًالتوازن بعدا عن الطرفية
)3( 

                                                 
 13 – 12 ص – 1984 – مخيمر )1(

 57 ص – ب - 1981 – مخيمر )2(

 31 ص – 1984 – مخيمر )3(
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تنطوى وقد أوضحت سامية القطان اإليجابية مبستوياتها املختلفة، حيث ترى أن اإليجابية 

   -:ىعىل مستويات ثالثة هـــ

  ـ : املستوى األول) 1(

وتعنى به االتزان وهذا هو أدىن املستويات وهو مبثابة األساس الذى ال غنى عنه وال مهرب 

منه، فاالتزان الذى تعنيه هنا ليس بانخفاض للتوتر يكاد يبلغ حدود االنعدام لكل توتر ما بني 

 وإمنا االتزان عندها هو … أخرى األجهزة الداخلية للفرد من ناحية وبني الفرد وبيئته من ناحية

ًتلك الخلفية العريضة التى تتيح للفرد املرونة ىف أوسع معانيها بعدا عن الطرفية بجمودها، 

  .فاالتزان يفيد الرتوى كوسط فاضل بني طرفية االندفاع وطرفية اإلحجام برتدده

التى تعترب ـ والشخص الذى يحظى مبثل هذا االتزان إمنا يحظى بالسيطرة عىل ذاته هذه 

الغنى عنها للقيادة الدميقواطية لآلخرين ـ ناهيك عن قدر من التواؤمية ويرتتب بالرضورة عىل 

املرونة والبعد عن الطرفية، وهكذا فإن مفهومها لالتزان ينطوى بالرضورة عىل معاىن املرونة 

  ً.والقيادة ىف مستواها الفردى والجامعى معا

  ـ : املسـتوى الثاىن)2(

ابية ىف صورتها الخصبة والتى متكن صاحبها من البلوغ إىل اإلبتكار واإلبداع باملعنى اإليج

امللئ للكلمة، فاإليجابية هنا تقترص عىل اطالع الفرد مبسئولية اتخاذ القرار واملىض به إىل 

التنفيذ ىف مواجهة املواقف، وهذا يعنى بالرضورة الثقة بالنفس بقدر ما يعنى القدرة عىل 

أة، ولكن يعنى من ناحية أخرى قوة الضمري التى تلزم صاحبها مبا ينبغى وقوة األنا التى املباد

تدفع إىل تحقيق الذات واإلمكانيات، وبذلك تكون املظاهر الرئيسية لهذا املستوى هى الثقة 

  .بالذات والقدرة عىل املبادأة وقوة الضمري والرغبة ىف اإلنجاز وتحقيق الذات

   -:ثاملسـتوى الثال)3(

  وتعترب أقىص املستويات وأرفعها، وهو مبثابة الذروة، ملا ميكن أن تبلغة
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 اإليجابية، تعنى به اإليجابية الخالقة ومثل هذا املستوى ينطوى بالرضورة عىل دافعية 

مام يجرى كله ىف أرض املجهول ىف عامل " التحدى للصعاب واملخاطر " قوية تبلغ صاحبها حدود 

  ".الجديد " 

ا كانت صحية مخيمر بأن اإليجابية لب صميمى واملستقبلية بعد رئيىس للعملية وهكذ

 ينقلها بذلك مام كانت تقوم عليه من مبدأ خفض التوتر، ومن ثم ما كانت تنتمى …التوافقية 

إليه من غرائز املوت إىل ما أصبحت تقوم عليه اليوم من مبدأ اشتهاء االستثارة ومن ثم غدت 

 إىل غرائز الحياة ًتنتمى حقا وفعالً
)1(

  

  ًمن املفهوم الجديد للتوافق بلوغا ) 2(

  إىل مفهوم التوافق النفىس لب وصميم العملية التوافقيـة

مام الشك فيه أن هناك نزعة إىل تقسيم التوافق إىل مجاالت، فسمعنا عن التوافق االنفعاىل 

لصحى، وكانت هذه النزعة غري والتوافق االجتامعى، والتوافق األرسى، والتوافق ا" النفىس " 

فليس توافق الفرد مع بيئته، بل وليس . مسايرة ملا تقتضية الطبيعة الكلية للعملية التوافقية

توافق الفرد عىل اإلطالق مبجرد حاصل جمع لتوافقاته الجزئية ىف املجاالت املختلفة ىف حياته، مل 

. ن مفهوم الذراتية إىل الديناميةتعد مثل هذه التصورات مقبولة بعد ما تخىل علم النفس ع

فالعملية التوافقية هى أشبه ما تكون باملحصلة الختامية . وعن مفهوم امليكانيكية إىل الوظيفة

.التى تتمخض عنها كل املجاالت الحياتية للفرد
)2(

   

وبهذا فإن التوافق هو كل عضوى، وهو جشطلت، هو انتظام ينتج كمحصلة لرصاع كل 

. األجزاء أى املجاالت الحياتية للفردالقوى املتمثلة ىف
)3(

   

وغنى عن البيان أن مجال الحياة االنفعالية عىل نحو ما يعيشه صاحبه عىل ملعب حياته 

. يعترب الفيصل ىف الحكم عىل توافق الفرد
)4(

 .   

                                                 
  3 ص – 1984 –مخيمر   )1(

  9 ص – 1981 –مجدى عبيد   )2(

  33 ص – 1979 –مخيمر  )3(

  10 ص – 1981 –مجدى عبيد   )4(
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معنى هذا أن التوافق االنفعاىل يلعب دوره البارز ىف تحقيق التوافق ىف املجاالت األخرى، 

  . أن اضطراب الحياة االجتامعية واألرسية مرهون باضطراب الحياة االنفعالية للفردذلك

فالتوافق االنفعاىل من أهم مجاالت التوافق، ألنه ىف الوقت الذى يتأثر بالتوافق ىف املجاالت 

ويطلق عىل هذا املجال أسامء أخرى غري التوافق . األخرى، فإنه يؤثر فيها بصورة مبارشة

. مثل التوافق النفىس أو االشخىصاالنفعاىل،
)1(

. أو االتزان االنفعاىل. 
)2(

.  

الحالة التى يستطيع فيها " االتزان االنفعاىل بكونه ) 1961(وقد وصفت كاميليا عبد الفتاح 

الشخص إدراك الجوانب املختلفة للمواقف التى تواجهه، ثم الربط بني هذه الجوانب وما لديه 

سابقة من النجاح والفشل تساعده عىل تعيني وتحديد نوع من دوافع وخربات، وتجارب 

ًاستجابته وطبيعتها التى تتفق ومقتضيات املوقف الراهن وتسمح بتكييف استجابته تكييفا 

ًمالمئا ينتهى بالفرد إىل التوافق مع البيئة واملساهمة اإلنجابية ىف نشاطها وىف نفس الوقت 

.ا والسعادةينتهى بالفرد إىل حالة من الشعور بالرض
)3(

  

أن االتزان االنفعاىل يتصمن فكرة التوافق والتكامل ) 1961(وتوضح كاميليا عبد الفتاح 

بدرجاتهام املختلفة، كام يتضمن األساس النفىس الذى يقوم عىل بناء الشخصية، والتوافق ال يتم 

ًبالصورة السليمة للفرد إال إذا كان البناء النفىس للشخصية بناء سليام متك مبعنى أن النمـو . امالًً

النفىس والرتقى الوجداىن والنضج االنفعاىل قد أدى ىف النهاية إىل تكوين جهاز نفىس متكامل 

منسجم ىف تفاعله مع بعضه البعض
)4(

.  

  العملية النفسية" فريى أن التوافق النفىس يعنى ) cattell) 1966أما كاتل

                                                 
  41 ص – 1985 –عبد الرحمن الغنيمى  )1(

  18 ص-1985 - سامية القطان  )2(

  48 ص – 1961 –كاميليا عبد الفناح   )3(

  48 ص– 1961 –كاميليا عبد الفتاح   )4(
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".ية، وانسجام البناء الدينامى للفرد البنائية والتحرر من الضغوط والرصاعات النفس
)1(

  

عملية سلوكية تؤدى إىل "ًتعريفا للتوافق النفىس عىل أنه ) 1967(وقد قدمت منرية حلمى 

ًالتوافق، حيث أن أى شخص يسري نحو تحقيق التوافق يسلك سلوكا معينا يواجه به حاجاته  ً

 الشخص ىف مواجهة هذه الحاجات وهذه العملية السلوكية التى يقوم بها. الداخلية والخارجية

".هى التى تحقق له التوافق النفىس
)2(

   

اإلشارة إىل ذلك األساس " أن املقصود باالتزان االنفعاىل هو ) 1978(ويرى مصطفى سويف 

أو املحور الذى ينظم جميع جوانب النشاط التى اعتدنا أن نسميها باالنفعاالت أو التقلبات 

لشعور الشخص باالستقرار النفىس أو باختالل هذا االستقرار، الوجدانية من حيث تحقيقها 

وبالرضا عن نفسه أو باختالل هذا الرضا، وبقدرته عىل التحكم ىف مشاعرة أو بإفالت زمام 

".السيطرة من يديه 
)3(

   

أن املحور الذى تنتظم حوله االنفعاالت إمنا ميتد بني ) 1978(ويوضح مصطفى سويف 

ىل درجات االتزان أو االستقرار النفىس، كام ميثل أعىل درجات السيطرة طرفني ميثل أحدهام أع

عىل حارض هذا االتزان ومستقبله القريب، والطرف األخر يشري إىل أكرب قدر من االختالل الذى 

يأخذ شكل تقلبات وجدانية عنيفة، متالحقة ليس لها ما يربرها ىف نظر صاحبها ىف الواقع الذى 

أغلب األحيان مصحوبة بضعف القدرة عىل ضبط النفس أو السيطرة عىل يحيط به، وتكون ىف 

ً تتفاوت قربا من أحد –تلك التقلبات وبني الطرفني يحتل األشخاص املختلفون مواضع مختلفة 

ًويندر أن نجد شخصا ميثل االتزان االنفعاىل ىف أكمل صورة، . ًالطرفني وابتعادا عن الطرف األخر

.ًا ميثل االنفعالية بعينهاويندر كذلك أن نجد شخص
)4(

   

  معنى هذا أنه من الصعب أن نجد الشخص املتمتع باالتزان االنفعاىل ىف صورته

                                                 
  9 ص – wolman - 1966ووملان   )1(

  98 ص– 1967 - منرية حلمى   )2(

  252 ص – 1978 –مصطفى سويف   )3(

  253 – 252 ص – 1978 -مصطفى سويف   )4(
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ً النقية، وكذلك الشخص غري املتزن انفعاليا ىف صورته النقية، ذلك أن الفرق بني االتزان 

  .االنفعاىل وعدم االتزان االنفعاىل إمنا هو فرق ىف الدرجة

نوع من الطبع أو أمنوذج من " إىل االتزان االنفعاىل بأنه ) 1979(قل ويشري فاخر عا

".ًالشخصيـة يتصـف بعـدم التغـري تغـريا غـري عـادى فـى الحاالت االنفعاليـة
)1(

   

ًتعريفا للتوافق االنفعاىل يختلف عام سبقه من ) 1986( وقد قدمت سامية القطان 

فالتوافق االنفعاىل أو . جوانب التوافق االنفعاىلتعريفات، ويتصف بالشمولية متناوالً جميع 

  بتعبري أخر االتزان االنفعاىل يعترب مبثابة اللب والصميم للعملية 

 كلها بحيث يصدر عنها أو ينعكس عليها كل شكل من أشكال التوافق Adaptabilityالتوافقية 

رجات الالسوية مام فتتبدى ىف هذا املجال أو ذاك من مجاالت التوافق سوية أو درجة من د

فصميم االتزان االنفعاىل ينحرص ىف هذه املرونة تلك التى . ينعكس بدوره عىل االتزان االنفعاىل

ًمتكن صاحبها ليس فقط من مواجهة املألوف من املواقف بل الجديد منها، بل وتبلغ أحيانا إىل 

ًخلق هذا الجديد ابتداعا وابتكارا ان االنفعاىل عندما نلتقى وميكن لنا أن نتوقع عدم االتز. ً

.ًبالجمود كنقيض للمرونة، سيان كان هذا الجمود اندفاعيا إقدام أو ترددية إحجام
)2(

       

ويوضح مخيمر أن االتزان الذى تعنية سامية القطان ليس بانخفاض للتوتر يكاد يبلغ حدود 

 ناحية أخرى ولكنها االنعدام لكل توتر بني األجهزة الداخلية للفرد من ناحية وبني بيئته من

ًتعنى باالتزان تلك الخلفية العريضة التى تتيح للفرد املرونة ىف أوسع معانيها بعدا عن الطرفية 

بجمودها فاالتزان ىف رأيها يفيد الرتوى كوسط فاضل بني طرفية االندفاع وطرفية اإلحجام 

 ذاته هذه التى تعترب برتدده، فالشخص الذى يحظى مبثل هذا االتزان إمنا يحظى بالسيطرة عىل

ًرشطا ال غنى عنه للقيادة الدميقراطية لآلخرين، ناهيك عن قدر من التواؤمية يرتتب بالرضورة 

  عىل املرونة 

                                                 
  108 ص – 1979 -فاخر عاقل   )1(

  5 – 2 ص – 1986 - سامية القطان   )2(
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وهكذا فإن مفهومها هذا لالتزان ينطوى بالرضورة عىل معاىن املرونة . والبعد عن الطرفية

. ًوالقيادة ىف مستواها الفردى والجامعى معا
)1(

  

خاصتني ال غنى عنهام ىف االتزان االنفعاىل ا فإن هذا التعريف يتكشف لنا من ومن هن

   -:همــا

  -:الــرتوى)1(

الرتوى نقيض االنفعال والرتدد، ويعنى توقع الفرد لنتائج االستجابة التى ترتتب عليها قبل أن 

د فتفلت منه فالفرد املرتوى حريص، فهو ال يندفع ويتهور، وال يحجم ويرتد. يرشع ىف تنفيذها

  . ٍالفرصة، ويعرف كيف يقدر األمور، ويتخذ قراراته بحكمة وترو، ويتحمل مسئولياتها

   -:الـمرونــــة) 2(

املرونة نقيض الجمود، وتعنى استجابة الفرد ليس فقط للأملوف من املواقف بل الجديد 

 تتبدى فيها إيجابية منها سيان ىف عمله أو ىف عالقاته مع اآلخرين، تلك املواقف الجديدة التى

ًأكرث من املواقف العادية واملألوفة، كام تعنى املرونة أيضا قدرة الفرد عىل التسامح تجاه 

. ًالتوترات أى تأجيل االستجابة أو تعديلها وفقا للظروف الجديدة مع االحتفاظ باستقالليته
)2(

  

أو االتزان االنفعاىل وبهذا فقد أصبح التوافق النفىس أو ما يطلق عليه التوافق الشخىص 

ليس مجرد مجال عىل نفس قدم املساواة مع غريه ىف املجاالت األخرى، بل هو لب وصميم 

  .العملية التوافقية

                                                 
  23 – 22 ص – 1984 –مخيمر  )1(

  40 ص – 1991 –مصطفى مظلوم  )2(
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  الفصل الثاىن

  املوسيـقى 

  

  

  

   - :مقدمة

إن اإلنسان ىف جميع أدوار حياته االجتامعية من أبسطها وأكرثها بداوة إىل أرقاها وأكرثها 

كان ميارس املوسيقى، فهى مالزمة لحياة املجتمعات مع اختالف الصور ًمدنية وتعقيدا 

.واألساليب، ألنهـا تشبع حاجاته وميوله
)1(

  

فاملوسيقى لغة لها حروفها، واسلوبها، وقوالبها، وقواعدها، وآدابها، حيث نسعد بسامعها، 

 مرتبة بأشكال وتؤثر ىف نفوسنا، وهى ىف الواقع عبارة عن حروف موسيقية أى نغامت موسيقية

  .متنوعة، لتتكون منها الكلمة املوسيقية، والجملة املوسيقية، واملوضوع املوسيقى

وإذا كان للموسيقى دور فـى حيـاة اإلنسـان عامـة فهـى لهـا دور كبـري عـىل الطـفل 

خاصة، فتذوق الطفل للموسيقى ومامرسته ألنشطتها يساعده عىل أن يكون مرهف الحس، 

. ًالتميز بني الجميل والقبيح واكسابه أمناطا سلوكيـة سويـةًوقادرا عىل 
)2(

  

  ومن هنا كان من الرضورى االهتامم برتبية الطفل من الناحية املوسيقية 

ولذلك سوف يقوم الباحث ىف . وذلك ملا تنطوى عليه املوسيقى من تأثري كبري عىل توافق الطفل

وسيقية املختلفة، واملوسيقى وأنواعها املختلفة، هذا الجزء بعرض عنارص املوسيقى، واألنشطة امل

  .حتى تتضح الجوانب املتعددة لطبيعة املوسيقى

                                                 
  243 ص – 1982 –عفت عياد   )1(

  24 ص – 1978 –أمرية فرج  )2(
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  -:عناصـر املوسيقى) 1(

  -:تتكـون املوسيقى من اإليقاع، واللحن والهارموىن واللون الصوىت

  Rhythm :اإليقــاع  )أ(

سـتغرقه األنغـام ويحدث الزمن الذى ت" أن اإليقاع هو ) 1958(ترى سمحة الخوىل وآخرون 

".فيه، وهو يختلف من حيث الطـول والقصـر 
)1(

   

واإليقاع يعنى التوازن والتناسق ىف تكوين العبارات، بل ويتحكم ىف سـرعة وآداء املقطوعة 

ًاملوسيقية، سيان كان ذلك راجعا إىل الوحدات اإليقاعية املستخدمة، أو راجعا إىل املصطلح  ً

  .داء القطعة برسعة ماالفنى املقصود منه آ

   Melody:  اللحـــن  )ب(

الشق الصوىت ىف املوسيقى، أو تتابع " إىل أن اللحن هو ) 1977(تذهب إكرام مطر وآخرون 

". سلسة من األصوات تختلف ىف امتدادها الزمنى، ودرجة ارتفاعها وشدتها 
)2(

  

 ترتيبها وتختلف اللحن بأنه عالقة النغامت بعضها من حيث) 1978(وتوضح أمرية فرج 

جودة اللحن عىل مقدار حساسية املؤلف وتخيله ومعايشته للصورة التى يريد أن يعرب عنها 

هذا والسلم املوسيقى هو منبع اللحن، كام . ًمبشاعره، وأيضا معرفته وإملامه بنظريات املوسيقى

ًيلعب اإليقاع دورا كبريا ىف إعطائه الطابع الذى يريده املؤلف ً .
)3(

  

   Harmony: الهارمونــى) جـ(

هو أحد عنارص املوسيقى التى تشارك ىف تكوين املؤلف املوسيقى، وهو من العنارص التى 

وقد بدأت موسيقانا تدخل هذا العنرص بعد ظهور . تكاد تكون قارصة عىل املوسيقى األوربية

  .طائفة من املوسيقيني الدارسني للموسيقى الغربية

                                                 
  5 ص – 1958 –سمحة الخوىل وآخرون  )1(

  14 ص – 1977 –إكرام مطر وآخرون   )2(

  28 ص – 1978 - أمرية فرج  )3(
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تجمع األصوات مع بعضها لتسمع ىف آن واحد " لهارموىن بأنه ا) 1978(وتعرف أمرية فرج 

".ًعموديا 
)1(

   

وهذا العنرص الهام ىف املوسيقى هو الذى يعطى املؤلف املوسيقى الرثاء والعمق والتكامل، 

وكان له أثره ىف تخليد كثري من األعامل املوسيقية، كأعامل بيتهوفن، وموزار، وكورساكوف 

  .أنه العلم الذى يقنن توافق النغامت: غريهم، وميكن أن نقول

   Tone Colour: التلوين الصوتــى  )د(

كل ما مييز الصوت املوسيقى من حيث " أن التلوين الصوىت هو ) Beutoa) 1966يرى بوتوا

 طبقات حادة، –حدته أو غلظه، ومن حيث سامع هذه النغامت ىف طبقات صوتية مختلفة 

:  الزمنى للصوت من حيث الطول والقرص وكذلك التعبريومتوسطة وغليظه، وكذلك االمتداد

، والتدرج ىف الشدة أو  (.P) أو الضعف (.f)وهو كل ما يخص التعبري املوسيقى من حيث القوة 

. التدرج ىف اللني، وكذلك النغامت املتقطعة أو النغامت املتصلة
)2(

  

  -:األنشطة املوسيقية املختلفة) 2(

نارص املوسيقى أن تتعرض لألنشطة املوسيقية املختلفة التى عن ميكننا اآلن بعد استعراض ع

  .طريقها يتم تقديم عنارص املوسيقى

  .  القصـة املوسـيقية الحركيـة–ب    .اإليقــاع الحركـى   –أ  

  . األلعـاب املوسـيقية–د   . النشيد واألغاىن املدرسية– ـج

  .ة آالت البانــد اإليقاعي–و     .التذوق املوســيقى – هـ

  .الصـــولفيج   –ز 

                                                 
  29 ص – 1978 - أمرية فرج   )1(

  15 ص – Beutoa  - 1966بوتوا   )2(
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  :  اإليقاع الحركــى  )أ(

التقسيم الديناميىك الزمنى " إىل أن اإليقاع الحرىك هو ) 1981(يذهب مسعد فرغىل 

للحركة، أى التبادل االنسياىب بني الشد واالرتخاء، االنقباض واالنبساط ألنه يعكس درجة رسيان 

ًا أى كائن حـى تبني نهجا زمنيا يتكرر القوة عىل مراحل زمنية، فكل حركة عضوية يقوم به ً

". باستمرار ىف مقوماته األساسية 
)1(

  

أن مثة عالقة وثيقة بني اإليقاع ) 1982(وترى عنايات عبد الفتاح وتراجى عبد الرحمن 

الحرىك واإليقاع املوسيقى، فاإليقاع املوسيقى هو عبارة عن وسيلة عىل جانب كبري من األهمية، 

ظيم، وتعليم اإليقاع الحرىك،هذا باإلضافة إىل أن مترينات اإليقاع الحرىك من خالله يتم تن

ًلدالكروز متكن الفرد من اإلحساس والتعبري املوسيقى، وهى ىف مجملها متثل فنا متكامالً، وثيق 

.الصلة بالحياة والحركة
)2(

  

 املؤلف معنى هذا أن اإليقاع الحرىك يعرب عن جميع عنارص املوسيقى بشكل يطابق محتوى

وهو يقوم بالربط بني القدرة الجسمية . ًاملوسيقى متاما فيصبح الجسم وكأنه آلة موسيقية

 إىل حد –والقدرة العقلية، والقدرة االنفعالية، تلك القوى التى يتوقف اتزان اإلنسان وتواففقه 

  . عىل مدى منوها واتزانها وتقاربها–كبري 

  : القصـة املوسـيقية الحركيـة  )ب(

عبارة عن حوادث متتالية تحوى " أن القصة املوسيقية الحركية هى ) 1978( أمرية فرج ترى

ًمضمونا تربويا أو علميا تستخدم كل أنشطة املوسيقى وعنارصها لتنفيذ القصة عن طريق  ً ً

واهدافها األخالقية " الحركة، وبذلك نجدها تضفى الحيوية واإلثارة لجذب انتباه الطفل 

تساب قيم أخالقية حميدة، واكتساب أمناط سلوكية سوية تؤدى إىل التكامل والتعليمية هى اك

.والتفاعل االجتامعى السليم، وإثارة خيال الطفل وطموحه
)3( 

                                                 
  123 ص – 1981 –مسعد فرغىل  )1(

  136 ص – 1982 -عنايات عبد الفتاح وتراجى عبد الرحمن  )2(

  36 ص – 1978 - أمرية فرج   )3(
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  : النشــيد واألغانــى املدرسـية) جـ(

عبارة عن آداء فنى جميل ملؤلفات موسيقية " الغناء بأنه ) 1982(تعرف عنايات وصفى 

 بدور أساىس، وال يؤديها بالتاىل إال اإلنسان نفسه القادر عىل نطق الكلامت، تقوم فيها الكلامت

وهى تتكون من ثالثة .  لهالـلـهوذلك باالستخدام العلمى السليم آللته املتكامله التى وهبها 

أجهزة تتضامن، وتتعاون مع باقى مكونات الجسم ىف إصدار الصوت الغناىئ الجيد وهى جهاز 

دار الصوت وجهاز الرنني، وال ميكن إغفال دور الجهاز العصبى املركزى واألذن التنفس، جهاز إص

ىف تعاونهام مع األجهزة السابقة، كذلك الدور الهام الذى تقوم بع عضلة الحجاب الحاجز ىف 

".عملية الغناء 
)1(

              

لصاحبة والغناء يعترب وسيلة ممتازة للتعبري عن النفس،والتفريغ االنفعاىل، وهو يعطى 

.شخصية متميزة، ويحقق ذاته من خالله
)2(

  

 : األلعـاب املوسـيقية  )د(

 إىل أهمية اللعب باعتباره وسيلة من وسائل الرتبية Mary Mantswryتشري مارى منتسورى

ًوالتعليم، وقد أهتمت بدراسة األطفال متخذة طرقا حسية عملية ىف تربيتهم، وقد ميزت 

. لرتبية والتعليم تقوم عىل طريقة اللعبطريقة منتسورى ىف أن عملية ا
)3(

  

. ً ىف أسلوب تربيته لألطفال موسيقيا عىل مبدأ التعليم عن طريق اللعبOrffويعتمد أورف 

الذى يحول لعب األطفال، وغناءهم غري املنتظم إىل لعب وغناء منتظم، وهدفه من ذلك إثارة 

استغالل الطاقة الحركية الطبيعية لديهم خيال األطفال وتنمية الجوانب الخالقة ىف أنفسهم مع 

. ىف سن مبكرة
)4( 

                                                 
  59 ص – 1982 –عنايات وصفى  )1(

  28 ص – Myers   - 1956مـريى   )2(

  26: 20 ص – Funk  - 1970فانك   )3(

  187 ص – 1978 –عائشة صربى وآمال صادق  )4(
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وذلك أن الحركة هى من االستعدادات الفطرية األوىل لدى الطفل، وهى تأخذ شكل املىش، 

والجرى، وحتى القفز، وهى ما اصطلح عىل تسميته باللعب، لهذا فاللعب استعداد تلقاىئ ينبع 

الزم لتنفيس الطاقة الكامنة فيه، والتى ال يجد لها من الطفل، ويقوم به للوصول لإلشباع ال

  .ًمتنفسا غري الحركات العضلية

ويشرتك اإليقاع الحرىك مع األلعاب املوسيقية ىف وجود عنرص الحركة ىف كليهام إال أن 

اإليقاع الحرىك يعترب املادة الخام التى تغذى األلعاب، ومتدها بالوسائل التى تعينها عىل تحقيق 

 واأللعاب املوسيقية أنواع منها األلعاب الخاصة بالتعبري الحر، واأللعاب املعربة عن أهدفها،

.األناشيد، واأللعاب ذات األهداف التعليمية، واأللعاب املنظمة
)1(

   

   -:التـــــذوق  )هـ(

إن االستامع إىل املوسيقى أمر يسري إذا استهدفنا االستمتاع بها كام نستمتع بقسط من دفء 

ًىف حني يصبح االستامع شاقا عصيبا حني نستهدف تفهم مغزاها الروحى، ألن االستامع الشمس،  ً

ًالواعى يتطلب دراية وجهدا كبريا وهذا أساس التذوق السليم ً.
)2(

  

تذوق سلبى ويعنى إثارة الناحية الجاملية دون معرفة : ومن هنا فالتذوق نوعان هام

ذوق إيجاىب، وهو ىف الواقع حكم عقىل وجامىل األسباب التى حركت هذا اإلحساس بالجامل، وت

عىل األعامل املوسيقية ال ميكن الوصول إليه إال بعد األخذ باملعلومات املناسبة للطفل، والتى 

تعينه للوصول لهذا النوع من التذوق، وعىل سبيل املثال ميكن االستعانة بالقصة املوسيقية 

  .ل موقف موسيقى مناسبة تعرب عن معنىالحركية التى تتعدد فيها املواقف، ويصاحب ك

                                                 
  39 ص – 1978 –أمرية فرج   )1(

  19 ص – 1980 –ثروت عكاشة  )2(
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  : آالت البـانــد اإليقاعيــة  )و(

وتشمل املثلث، والكاستانيت، والجالجل، والرق، والطبلة، وهى تعترب أكرث أنشطة املوسيقى 

ًقربا لألطفال والراشدين عىل السواء، وذلك ملا متتاز به من سهولة االداء عليها، ألنها ال تتطلب 

كية عزفية عالية، مثل األدء عىل آلة البيانو أو الفيولينة مثالً، وميكن للطفل اللعب مهارات تكني

  .عليها رشيطة أن يتعرف عىل كيفية اإلمساك بها وإحداث الصوت

ومن أهداف آالت الباند اإليقاعية، االبتكار اإليقاعى والصوىت، والحرىك، ألنها تعطى الطفل 

حرية تعبريية تنمى ابتكاره، تساعده ىف التغلب عىل الخجل، وتعطيه ثقة بنفسه، كذلك من 

.أهدافها تنمية الذاكرة املوسيقية وتنمية الرتكيز للطفل
)1(

  

  : الصولفيـــج  )ز(

وسيقى الهامة، فهو يزود التلميذ بجميع املعلومات التى متكنه من قراءة وهو من فروع امل

ًوغناء النوتة املوسيقية، لحنا، وإيقاعا، وكذلك التدوين ملا يتم التعرف عليه أما التدريب عىل . ً

ًمادة الصولفيج بالنسبة للطفل، فيكون االهتامم منصبا عىل الناحيتني اإليقاعية، واللحنية مع 

. برتبية السمعاالهتامم
)2(

  

  ـ: املوسيقى وأنواعها املختلفة) 3(

  -:يتم تصنيف املوسيقى إىل عدة أنواع هـى

  .املوسيقى العاملية  –أ  

  .املوسيقى الشعبية والفلكلورية  –ب 

  . املوسيقى املحلية–جـ 

                                                 
  34 ص – 1978 –أمرية فرج  )1(

  53 ص – Field  - 1947فيلــد  )2(
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   -:املوسـيقى العاملية  )أ(

عرب بذاته، إىل بناء شامخ من لقد استطاعت أوربا أن تحول املوسيقى من فن اللحن املفرد امل

األوراتـوريو، والسينفونيات، والكلنرشتات، " األوبـرا التمثيليات الدينية " التمثيليات الغنائية 

ًوالرباعيات الوترية، تشارك ىف آدائها أصوات آدمية ال تغنى سطرا لحنيا واحدا، وآالت بلغت  ً ً

.رش، وتسمو إىل مراقى الفلسفةغايتها من التطور، حتى لتعرب عن أعامق خوالج الب
)1(

  

ولقد أخذت املوسيقى األوربية ىف القرن السابع عرش تتخلص من املقامات القدمية 

ًواتجهت تدريجيا نحو الرتكيز عىل . املوروثة عن أصول إغريقية رومانية قدمية) الكنيسة(

، وكان )Minor(قام الصغري وامل) Major(مقامني اثنني فقط وهام ما يعادالن املقامني املقام الكبري 

ًهذا التحويل رضوريا ملسايرة احتياجات األسلوب الهارموىن الجديد القائم عىل التفكري ىف 

إذ أن األسلوب الهارموىن الناشئ يعتمد ىف حركة التآلفات عىل ) Tonality(مفهوم السلم الحديث 

ثم اختفت املقامات ). الكبري والصغري(وظائف معينة لكل درجة من درجات السلم املوسيقى 

نصف ) 12(إىل ) األوكتاف(القدمية، وظهرت فكرة السلم املعدل الذى ينقسم فيه الديوان 

. صوت متساوية
)2(

  

إن تتبع تاريخ املوسيقى العاملية خالل العصور املختلفة يكشف لنا العديد من مراحل 

 كبار، استطاعوا أن يرتكوا التطور والنمو املطرد نتيجة لجهود كبرية نظرية وعملية ملوسيقني

ًلإلنسانية ىف كل زمان ومكان تراثا حضاريا رائعا يتجاوز النطاق املحىل لهؤالء املبدعني،  ً ً

وأصبحت بحـق هذه املوسيقى عاملـية آلنهـا أضحـت لغـة عامليـة، مفرداتهـا وتراكبها وقوالها، 

ويعزفها، ويتلقاها اإلنسان أى إنسان وآدابها واحدة ىف كل قواعدها، وأجزاؤها يقرأها، ويكتبها 

ىف أى بقعة ىف العامل ـ برشط إملامه بأصولها ـ بشكل ال يختلف مع سواه ىف أى مكان آخر من 

  وقد. العامل

                                                 
  12ص  –ت .  د–حسني فوزى  )1(

  108 ص –ت .  د–سمحة الخوىل   )2(
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ً مرت املوسيقى العاملية ىف تطورها بعدة مراحل مرورا بعرص الباروك، فالعرص الكالسيىك، 

ى العاملية، أو ما يطلق عليها املوسيقى الرفيعة واملوسيق  ,فالروماىن، إىل العصـر الحـديث 

قد انترش تعليمها للنشئ ىف الدول املتقدمة مثل اليابان التى انترش فيها اتجاة معارص ىف طرق 

  .تعليم العزف عىل آلة البيانو والكامن للطفل من سن الثالثة

برز مثال عىل  لتعليم الكامن لألطفال هى أShinichi Suzukiوطريقة سـينتىش سـوزوكـى

ذلك، فقد قام األطفال بعرض موسيقى رائع ىف املؤمتر القومى للتعليم املوسيقى الذى عقد 

.، وقد قوبل هذا العرض بنجاح كبري1964بفيالدليفا بالواليات املتحدة االمريكية عـام 
)1(

  

  -:املوسـيقى الشعبية والفلكلوريـة  )ب(

 األجيال جيالً عن جيل،لها سامت املحلية وهى موسيقى وغناء خاصة بشعب معني تناقلتها

ًالخاصة جدا من سالمل ومقامات،ورضوب، وأوزان،متتاز بالبساطة اللفظية واللحنية،غري معروفة 

  .املؤلف وامللحن، قد يحدث فيها بعض التعديالت الطفيفة ىف سريها عرب األجيال

ًومن املسلم به أن اإلبداع الفنى الناجح يصبح فنا شعبيا إذا  انترش بني أفراد الشعب، ً

ًوأحبته الناس مبختلف مستوياتهم االجتامعية، والثقافية، أما إذا ظل عالقا ىف وجدان الشعب 

ً.ألجيال متعاقبة فإنه يصبح بالتاىل فلكلورا
)2(

  

إىل أن أغاىن الطفل الشعبية والفلكلورية املرصية هى التى ) 1979 (الـلـهوتذهب لـندا فتح 

األجيال السابقة سواء أبدعها الصغار أنفسهم أو ألفها لهم الكبار، فهى من وصلت إليهم عرب 

.ناحية الرتكيب اللحنى والصياغة اللحنية املوسيقية أنسب النوعيات وأكرثها مالءمة للطفل
)3( 

                                                 
  31 ص – 1979 –إبتسـام العـادىل   )1(

  79 ص – 1969 – ترجمة أحمد آدم –ألربت النكسـرت لويد  )2(

  71 ص – 1979 –لـندا فـتح هللا   )3(
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    -:املوسـيقى املحليـة) جـ(

بيئة اىل هى املوسيقى والغناء املحىل والذى يختلف ىف خصائصه ومصطلحاته، وآالته من 

أخري، فاملستمتع للموسيقى املحلية الهندية، أو للموسيقى العربية أو املوسيقى االفريقية أو 

غريها من موسيقات وغناء الشعوب املختلفة املحلية، ال شك سيدرك مدى االختالف الواضح 

رصى مثالً فاملوسيقى والغناء امل... فيام بينها من الصيغ والرتاكيب واإليقاع املصطلحات واآلالت

له طابعه املختلف عن املوسيقى والغناء الخليجى، كذلك هام مختلفان ىف طابعهام عن 

  .املوسيقى والغناء ىف السودان مثالً

ونحن نستطيع أن نحدد موسيقانا املحلية باإلنتاج املوسيقى ألعالمها من أمثال عبده 

السنباطى، ومحمد القصبجى، الحاموىل، وكامل الخلعى، وسيد درويش، وزكريا أحمد، ورياض 

  .ومحمد عبد الوهاب وغريهم

ويوضح محمود الحفنى تأثري عنرصى النغم واإليقاع عىل الطفل، وخاصة ىف بداية تعليمه 

 نستخدم مقاماتنا –املوسيقى، وأن موسيقانا تتمتع بالرثاء ىف هذين العنرصين، ومن ثم البد وأن 

. ثالثة أرباع التونالعربية، ومنها املقامات التى تحتوى عىل
)1(

  

                                                 
  14 ص – 1948 –محمود الحفنى  )1(
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  الفصل الثالث

  املوسيـقى وعالقتها بالتوافق النفىس 

  

  

  

  ـ: الجذور التاريخية للعالج باملوسـيقى) 1(

إن الجسد اإلنساىن ميتلئ باإليقاع، فالنبض إيقاع، وحركة األمعاء إيقاع، وحركة الشهيق 

قاع، ويقوم القلب مقام ضابط والزفري إيقاع، والجسد كله إيقاعات مختلفة حتى ىف منوه إي

اإليقاع ىف الفرقة املوسيقية، وعندما يختل هذا اإليقاع ىف الجسم فإن اإلنسان ميرض، أما إذا 

  .توقف هذا اإليقاع فإن الحياة نفسها تتوقف

ومن هنا برزت فكرة السيطرة عىل اإليقاع الداخىل لإلنسان وتنظيمه عن طريق استعامل 

اته الداخلية، لإليقاع النغمى الذى يكمن ىف املوسيقى ومالمئة املوسيقى، وتطويع إيقاع

اإليقاعات النغمية لكل حالة مرضية، واستخدمت املوسيقى للتأثري عىل النواحى العقلية، 

والعاطفية، والجسامنية، والحركات الالإرادية، فاملوسيقى والعالج رفيقان قلام يفرتقان خالل 

.حياة اإلنسان عىل األرض
)1(

  

د عرفت املوسيقى بأنها لغة االنفعاالت والعواطف، وبقدرتها ىف التأثري عىل املشاعر وق

واألحاسيس واالنفعاالت بشتى أشكالها املرحة، والحزينة، والهادئة أو العنيفة الدافعة إىل 

الهدوء والتأمل، والدافعة إىل الحامس والثورة، فالواقع أن املوسيقى من أقدم الوسائل العالجية، 

قد استخدمت منذ أقدم العصور بطريقة بدائية ثم تطورت إىل ما وصلت إليه ىف عهدنا هذا و

.بناء عىل دراسات وتجارب تقبل املزيد من التطور
)2( 

                                                 
  61 ص – 1990 –يوسف الجداوى  )1(

  127 ص – Alley   - 1979أالى   )2(
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فالعالج باملوسيقى بدأ مع اإلنسان البداىئ الذى اتخذ الغناء والرقص كجزء من طقوسه 

هى املسئولة عن األمراض وذلك حسب السحرية لطرد األرواح الرشيرة، عىل اعتبار أنها 

معتقداته القدمية، ولذلك فقد اعتقد اإلنسان األول أن املوسيقى تشفى األمراض عن طريق 

.إبعادها لألرواح الرشيرة من جسده
)1(

   

وهو أكرب مراكز " أبيـدوس"أما املرصيون القدماء فقد استخدموا العالج باملوسيقى ىف معبد 

، وقد كان الكهنة يعالجون فيه األمراض بالرتاتيل املنغمة باعتبار أن الطب ىف العصور القدمية

املوسيقى تقرب املرىض من اآللهة وتحقق رضاءهم، وبالتاىل تشفى أمراضهم، وكانت هناك فرق 

موسيقية خاصة تصاحب املنشدين والراقصني تدق أوتارها وإيقاعاتها بجوار املريض، وكانوا 

.ت املناسبة لكل مريض، وحسب حالتهيختارون النغامت واإليقاعا
)2(

  

املجروح الذى تم ) أوديـوس(وقد عرف اإلغريق العالج باملوسيقى، وذكر ذلك ىف أساطريهم 

إيقاف نزيف جرحه بواسطة الغناء واملوسيقى حيث أنها تحتوى عىل قدرات سحرية تشفى 

ن اإلغريقى من القيمة  وغريها من األساطري التى تشري إىل ما ترسب ىف وجدا–أخطر األمراض 

العالجية للموسيقى، وكذلك نرى أفالطون ىف جمهوريته يحذر األثينيني من فساد املوسيقى 

وإدخال البدع عليها، كأنه يريد أن يشبهها بالدواء فإنه يرض اإلنسان إذا مل يحسن استعامله 

نهم، بل يجب أن يجب أن يحرص نظار الدولة عىل هذا املبدأ لئال يفسد عىل غفلة م: " فيقول

يسهروا عليه فوق كل شئ، أعنى به املبدأ الذى يحظر إدخال أية بدعة ىف املوسيقى أو 

ًالجميناز عىل النظام املقرر، ويحرصون عليه كل الحرص مخافة أن يعشق الناس نشيدا فيه 

ويجب الحذر من قبول نوع جديد من املوسيقى ألنه يهدد كل الدولة فال يحدث . للبدعة دخل

"شويش ىف أساليب املوسيقى مامل يحدث ذلك أعظم أثر ىف الدوائر السياسيةت
)3( 

                                                 
  30 ص – 1988 –يوسف السـيىس   )1(

  19 ص – 1983 –فكـرى بطـرس   )2(

  119: 118 ص – 1969 – حنا جهاز – ترجمة –أفالطون   )3(
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والحقيقة أن أفالطون ىف جمهوريته يطلب الحذر بل كان الحذر عند استعامل املوسيقى ىف 

تربية النشئ، وىف عالج النفوس مع التأكيد عىل دورها الهام مع الرتبية الرياضية ىف بناء الفرد 

  .تمع ككلوىف بناء املج

وأفالطون وغريه من فالسفة اإلغريق كانوا أصحاب أول محاوالت علمية لتقسيم املوسيقى 

  -:حسب تأثريها، إىل املقامات التاليـة

ًويجعل اإلنسان شجاعا جسورا ويبــدأ من درجة ) Frigion(الفـريجى   )1(   ً.هبوطـا) دو(ً

  ً.هبوطـا) رى(دأ مـن درجـة ويبعـث الحـزن والشجـن، ويبـ) Lidion (–الليـدى )2 (

  ً.هبوطـا) ىس(ويؤدى إىل حالة من الضيق، ويبدأ من درجة ) Maxolidian (–املكسوليدى ) 3(

) مى(ًويبعث إحساسا باإلرتقاء، واالعتزاز بالنفس ويبدأ من درجة ) Dorion (–الدورى ) 4(

  ً.هبوطا

اس، وأنها تساهم مساهمة أن املوسيقى ميكن أن تداوى جنون الن" كذلك أعلن فيثاغورث 

".كبرية ىف الصحة إذا ما استخدمت بطريقة مناسبة 
)1(

  

وأما أبو قراط وهو أكرب األطباء ىف عرصه، وصاحب القسم الذى يقسمه األطباء حتى اليوم 

أن كل مريض يحتاج إىل نوع من املوسيقى حسب حالته فيجب أن يكون اختيار : " فيقول

ًاملوسيقى مناسـبا وموفقـا ".ً حـتى ال تعطى آثارا عكسيةً
)2(

  

ًوىف الحضارة القبطية نجد للموسيقى دورا ىف عالج كثري من األمراض منها الرصع وتوجد 

 كتب عليها باللغة القبطية منذ القرن الثالث إرشادات كثرية – أوراق الربدى –كثري من الربديات 

  ىف النواحى الطبية تشبة ما كان ىف العرص الفرعوىن، 

                                                 
  64 ص – 1990 –يوسف الجداوى   )1(

  51 ص – 1978 –نبيلة ميخائيل   )2(
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ًض هذه اإلرشادات تفيد بأن الرتتيل اليومى للمزامري يفيد ىف شفاء املرض، وأيضا ضمن وبع

الذى كان يعالج املرىض واملصابني بالرصع بواسطة . هذه األوراق ما يحىك عن القديس أبوطربو

وقد أطلق األقباط ىف مرص عىل العالج بواسطة " صالة أبو طربو " صالة موسيقية عرفت باسم 

كام استخدموا طريقة أخرى للعالج عن ". العالج املقدس " زامري داخل الكنيسة اسم ترتيل امل

. طريق املوالد السنوية وأطلقوا عليها العالج الشـعبى
)1(

        

    

أن عباقرة الطب " محمد أبو ريـدة " وعن العالج باملوسيقى ىف الحضارة العربية يذكر 

 قد أضافوا الكثري من هذا امليدان، وأن اإلمام الغزاىل العرىب ىف العرص الذهبى للحضارة اإلسالمية

يقول عن العامل الرشيف الذى تنتمى إليه النفوس البرشية أنه عامل روحاىن تتوق إليه النفوس 

.ًدامئا، ويتجدد هذا الشوق وتحركه األنغام الجميلة رغم اشتغـال الناس بالـدنيا
)2(

  

غناء لهام أثر عىل اإلنسان والحيوان من حيث ويوضح أبو حامد الغزاىل أن املوسيقى وال

أنهام يحركان القلب، ويهيجان ما هو غالب عليه، فلله تعاىل فيها تأثري غريب فتورثها الحزن 

مرة، والبكاء مرة، والضحك أخرى وتوجد حركات ىف األعضاء غريبة وعجيبة، وال تظن أن ذلك 

ًصوصا ىف اإلبل فإنها كلام طالت عليها لفهم املعنى فحسب، بل إن ذلك مشاهد ىف الحيوان خ

الربارى وأعيت تحت األحامل وتسمع الحداء فإنها متد أعناقها وتطوى املراحل، كذلك هو 

مشاهد ىف الطفل الذى ال يتكلم، وال يفهم عند سامعه األصوات واألوتار، وعن مرشوعية الغناء 

بالدف واأللحان عند قدوم الرسول واملوسيقى استشهد الغزاىل مبا قامت به النساء من إنشاد 

.من مكة إىل املدينة، وكذلك بأحاديث كثرية) ص(
)3(

  

  ومن األطباء العرب الذين اهتموا باملوسيقى الفاراىب والشيخ الرئيس 

                                                 
  51 ص – 1978 –نبيلة ميخائيل   )1(

  17 ص – 1988 –محمد أبو ريـدة  )2(

  130: 122 ص – 1978 – شعبان اسامعيل تحقيق: الغزاىل  )3(
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أما الكندى فيبدو أنه أدرك العالقة بني األلحان واألنغام وبني مراكز اإلدراك ىف " ابن سينا " 

عن اهتامم الكندى باملوسيقى " أخبار الحكامء " الدين القفطى ىف كتابه الدماغ وقد ذكر جامل 

ًوأنه ألف فيها كثريا من الكتب واهتم بتأثريها ىف اإلنسان من ناحية تأثريها عىل الصحة والعالج 

وذكر عن شباب أصيب بحالة نفسية لزم فيها الصمت وانطوى عىل نفسه فعالجه بالعزف عىل 

أنواع الطرائق املحزنة واملفرحة واملقوية للنفوس، وكان يعلم تالميذه العود فقد كان يعرف 

.أرسار هذا العالج باملوسيقى ويدربهم عليه
)1(

  

يوىص باستعامل املوسيقى لعالج  " Beconبيكـون " وىف عرص النهضة ىف أوربا نجد 

املرىض لفائد االضطرابات التكوينية، وظل العالج باملوسيـقى يستخـدم كعـالج عـام لتهدئـة 

بدأت صفحة جديدة ) 1793(وفـى عـام . النفس والجسد وللمحافظـة عـىل الحالـة املعنويـة

ىف معاملـة وعـالج ضحايـا األمـراض العقليـة وبـدالً اعتبارهم مخلوقات خطرية يربط الهائجون 

 حيث منهم بالسالسل أو يجلدون نزعت عنهم األغالل واستخدم أسلوب تنشيط الجسم والعقل

الذى كان من أشكاله اإليقاع الحرىك لعالج النفس " العالج املهنى " أطلق عىل هذا األسلوب 

.والروح
)2(

  

ً أن العالج املهنى إجراء رضورى خصوصا ملرىض األعصاب إلبقـاء Hadlyوأوضح هـادىل

عقلهـم وجسـمهم باستمـرار فـى حالـة نشـاط، وفـى القـرن التاسـع عرش إهتم األطباء 

وبدأت ـ الدراسات العلمية  . Moreauالنفسيون بالعالج باملوسيقى وىف مقدمتهم مـورية 

.والعملية ملعرفة مدى تأثري املوسيقى عىل اإلنسان
)3(

  

  :أما ىف القرن العرشين فنجد أن العالج باملوسيقى قد مر مبراحل ثالث

                                                 
  42 ص – 1947 –فشـطندى رزق  )1(

  88 ص – 1977 –ترجمة أحمد حمدى : بول هرنى النج  )2(

  100 ص – 1977 –ترجمة أحمد حمدى : بول هرنى )3(
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  .ن االلتفات لدور املالجوالتى تم الرتكيز فيها عىل دور املوسيقى دو: املرحلة األوىل 

وكان الرتكيز فيها عىل دور املعالج مع إهامل نسبى لدور املوسيقى من : املرحلة الثانية 

  .أجل تكوين عالقة ثنائية تبادلية مع املريض

فأصبح املعالج يستخدم قدراته للرتكيز عىل .  حيث تحقق التوازن املنشود:املرحلة الثالثة

حرك ىف اإلتجاة املرغوب عن طريق املوسيقى العالقة مع املريض، ثم يت

.وبالرسعة املناســبة
)1(

  

  : ًوبدأ استخدام املوسيقى بطريقة أكرثها تخصصا، وظهرت مصطلحات جديدة من قبيل

 العـالج بالفـن        Art Therapy  

 والعالج اإلبتكارى أو الخـالق            Creative Therapy 

  والعالج باملوسـيقى       Muisc Therapy 
)2(

   

  ومن هنا أصبح من الرضورى إعداد منهج للمعالجني املوسيقني فكان 

ً أول من وضع فكرة دراسة املوسيقى والطب معا، وبذلك أنشأ أول Hans Hoff" هانـس هوف " 

ًتعاون بني األطباء واملوسيقيني وعلامء النفس، وأنشاء برنامجا موسيقيا للمشتغلني بالعالج  ً

ًوكذلك لتدريب وإكساب املختلفني عقليا مهارات . لعقل، ومرىض األعصاباملوسيقى ملرىض ا

ًأنشأت جامعة والية ميتشجـان أول منهـج وضع خصيصـا لتدريب ) 1944(جديدة وىف عـام 

وىف ) 1946(معالجني موسيقيني، وكانـت أول دراسـة أكادمييـة تعليميـة تـم تنظيمهــا ىف عـام 

.ىف أمريكا) .N. A. M. T(الوطنى للعالج باملوسيقى تأسس االتحاد ) 1950(عـام 
)3(

  

  وهذا مكن من توحيد وتقنني تعامليه، ومامرسة االكلنيكية والبحث والتسجيل

                                                 
  201 ص – Schaefer - 1982اسـكيفر   )1(

  121 ص – Ally - 1979أالى  )2(

  125 ص – Plash  - 1978بـالش   )3(
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ً عن طريق الكليات والتى تكونت رسميا لتخريج املتخصصني ىف العالج باملوسيقى لسد 

" ج بالوسيقى عىل أساس عمىل جامعة لتعليم العال) 16(وأصبح ىف أمريكـا . حاجة املستشفيات

" هـارمل " مستشفى تستخدم هذا النوع من العالج، وىف ) 600(، كام أصبح هناك "ونظرى 

ألف مريض، وانترشت ) 130(أكرث من ) 1966(بأمريكـا بلغ عدد املعالجني باملوسيقى ىف عـام 

تعالج املرىض ىف أوربا واليابان هذه الكليات واملعاهد واملستشفيات والعيادات التى 

.باملوسيقى
)1(

  

  ـ: املوسيقى وعالج األمراض النفسية والعقلية) 2(

أصبح من الحقائق البديهية أن املوسيقى تقوم بدور كبري ىف عالج األمراض النفسية 

فاملوسيقى عنرص إنساىن فريد تنساب نغامتها، وتغلغل إىل النفس والجسم، وهى ىف حركتها 

ًة كبرية من األمراض النفسية من بينها عالج املتخلفني عقليا، وتأثريها تفيد ىف عالج قامئ

.ًواملعوقني عضويا، والعاجزين عن التكيف مع الحياة
)2(

  

ًوإذا كانت املوسيقى كام نقول لغة عاملية إال أن هذه اللغة العاملية تصبح شيئا غري مفهوم 

ى ألوان مختلفة ىف البلد الواحد، لغري دراسها، أما بالنسبة للموسيقى املحلية أو الفلكلورية فه

فاملوسيقى التى تطرب الفالح املرصى البسيط ىف قريته تختلف ىف لونها وطابعها عن املوسيقى 

التى يستمع إليها ابن املدينة املتعلم وتختلف عن موسيقى مناطق مرصية أخرى شديدة 

املوسيقى ىف فرتة معينة املحلية كاملوسيقى النوبية، كذلك فالشخص الواحد قد يأنس لنوع من 

 –ًإال أنه ال يتقبلها ىف وقت آخر نظرا لتغيري حالته النفسية واالنفعالية، ولذلك يجب أن نختار 

 لنوع املوسيقى التى تالئم شخصية وظروف الحالة املرضية حتى تكون –وندقق ىف هذا االختيار 

  .للموسيقى التأثري املرغوب

ًلتى تختار لعالج الطفل املضطرب انفعاليا البد من   أن املوسيقى اAlvinويرى الفـن 

  ًاختيارها بحيث تالئم شخصيته، فبعضها قد تكون مثارا ملزيد من االضطراب

                                                 
  127 ص – Ally  - 1979أالى )1(

  106 ص – 1978 –نبيلة ميخائيل   )2(
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 بينام البعض اآلخر قد يؤدى إىل نتائج عالجية موجبة، وتحقق له مشاعر األمن، وتخرجه 

 وانفعاالته بطريقة مالمئة ًمن قوقعة التمركز حول الذات وتفتح له عاملا يسقط عليه مشاعره

دون أن تحدث فيه رصاعات جديدة، ومثل هذا االختيار عمل شاق ودقيق، وقد شغل الباحثني 

.ىف ميدان العالج السلوىك باملوسيقى ىف السنوات األخرية
)1(

  

وتؤكد آمال صادق عىل أهمية الدور الذى ميكن أن تقوم به املوسيقى ىف النمو العام للطفل 

ق مختلفة، فقد تحل محل أنشطة كثرية، وتعوض النقص ىف الطفل مادامت تحقق املعوق بطر

ًله قدرا من املكافأة أو اإلثابة أو اإلنجاز، كام ميكن لها أن تكون وسيطا للتنمية الحسية، ومجاًال  ً

.للتنفيس االنفعاىل
)2(

  

  .الجهاهذا وسوف نشري إىل بعض األمراض النفسية التى ميكن أن تساهم املوسيقى ىف ع

  : عالج االضطراب االنفعاىل باملوسيقى   -أ 

  أن االضطراب االنفعاىل ينطبق عىل الشخص الذى يستجيب Pettijohnويرى بيتيجون 

. ًبدرجة مبالغ فيها ملثري انفعاىل، لكونه عاجزا عن إظهار تحكامت داخلية جيدة ىف عملية منوه
)3(

       

  :ى لهذه الحالةعند وضع الربنامج املوسيقويجب أن يراعى 

فهم املعالج لألسباب املتصلة بالبيئة والوراثة، ومن خالل الفهم العميق لألسباب املختلفة، يضع 

برنامجه العالجى الشامل، ويحدد الربنامج املوسيقى ليؤدى دوره العالجى مع كافة األساليب 

  .القادرة عىل عالج هذه الحالة

  ملرونة، فيجب أن يالحظ املعالج أن يكون الربنامج واملعالج عىل قدر من ا )1(

                                                 
  50 ص – Alvin – 1965الفـن  )1(

  300 ص – 1982 –آمال صـادق  )2(

  115 ص – Pettijohn – 1986بيتيجون   )3(
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ًمدى فاعلية املوسيقى، والتطورات التى تطرأ عىل الحالة، وأن يكون قادرا عىل االبتكار 

ًأو عىل األقل يكون قادرا عىل تغيري أو تعديل ما يقدمه من موسيقى مبوسيقى أخرى، 

ى للحالة، وذلك حسب مالحظته ملدى األثر اإليجاىب أو السلبى ملا يقدمه من موسيق

ًواالرتجال املوسيقى هنا يلعب دورا أساسيا، وأيضا فإن املوسيقى للطفل املضطرب  ً ً

ًانفعاليا توفر فرصا كثرية لتوجيه السلوكيات الغري مرغوبة، إىل أنشطة مقبولة اجتامعيا،  ً ً

.فهنا تنشأ عالقة دافئة بني املريض واملعالج بسبب االهتاممات املشرتكة
)1(

    

  : الضطراب السـلوىك باملوسـيقىعالج ا  ب ـ

ترى مديحة محمود أن االضطراب السلوىك هو منط من السلوك العادى املبالغ فيه مبعنى 

أنه سلوك خارج عن حد املألوف أوحد السوء تبدو أعراضه عىل شكل سلوك مشكل يؤدى 

قته أو اضطراب عال) ىف صورة قلق أو انسحاب(بالرضورة إىل اضطراب عالقة الفرد بنفسه 

، وبالتاىل يؤدى إىل عدم القدرة عىل إقامة عالقات إنسانية )ىف صورة عدوان أو مترد(بالناس 

.ًحميمة مع الغري مام يعترب مظهرا من مظاهر سوء التوافق
)2(

  

ً إىل أن للموسيقى تأثريا إيجابيا عىل املضطربني سلوكيا من حيث Gastonويذهب جاسـتون  ً ً

.من السلوكاجتذابهم تجاه أمناط أفضل 
)3(

  

ًوينصح جاسـتون باستخدام الحركات اإليقاعية لدالكروز، خالل أربع ساعات أسبوعيا وملدة 

ًتسعة أسابيع، حيث أن تجاربه مع أمثال هذه الحاالت، أحدثت تحسنا واضحا ىف زمن رد  ً

.الفعل البسيط عند هؤالء االطفال
)4( 

                                                 
  207: 204 ص – Gaston   - 1968جاسـتون   )1(

  20 ص – 1984 –مديحة محمود   )2(

  19 ص – Gaston – 1968جاسـتون    )3(

  234 ص – Gaston - 1968جاسـتون   )4(
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  ً:لوكية مرغوبة لدى املتخني عقليـااستخدام املوسيقى ىف إحداث بعض تغيريات س  جـ ـ

حالة توقف أو عدم اكتامل النمو " يعرف عبد السالم عبد الغفار التخلف العقىل بأنه 

العقىل يولد بها الطفل أو تحدث له ىف سن مبكرة نتيجة لعوامل وراثية أو جينية أو بيئة 

توى آداء الطفل ىف فيزيقية، ويصعب عىل الطفـل الشفـاء منهـا، وتتضـح آثارهـا فـى مس

املجاالت التى ترتبط بالنضج أو التعليم أو املواءمة البيئية بحيث ينحرف ىف مستوى هذا اآلداء 

".عن املتوسط ىف حدود انحرافني معياريني سالبني 
)1(

  

واملوسيقى هى الفن الوحيد الذى تحسه الحيوانات وضعاف العقل والبلهاء، وذلك ألنها 

ًطبيعيا أشبه بالتيار الكهرباىئ يؤثر عىل األعصاب بغض النظر عن مستوى تحوى ىف ذاتها عامالً 

.التطور ودرجة الذكاء
)2(

  

ًواملوسيقى لكونها أكرث الفنون تجريدا فهى من أوسع قنوات االتصال املفتوحة عىل 

.ًاملتخلفني عقليا بسبب افتقارهم للقدرة االتصالية، فتعمل املوسيقى عىل توصيل األحاسيس
)3(

  

ًحديد خطة العالج املوسيقى وفقا لتقييم ومالحظة املتخلف تحت االختبار بواسطة وت

وهدف هذه الخطة إحداث تغيريات سلوكية ىف املختلف حيث يتكيف  أعضاء الهيئة الطبية،

. ويعمل بطريقة أفضل ىف بيئته
)4(

     

 ىف العالج  للعالج باملوسيقى، حيث أن أسلوبهOrffويجدر اإلشارة هنا إىل طريقة أورف 

  -:ينقسـم إلـى قسـمني

  .العالج الفـردى باملوسـيقى: الثاىن العالج الجامعى باملوسيقى،:األول 

                                                 
  11 ص – 1969 –عبد السالم عبد الغفار   )1(

  30 ص – Grutheil  - 1970جريتيـل   )2(

  47 ص – Gaston - 1968جاسـتون  )3(

  113 ص – 1978 –نبيل ميخائيل   )4(
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ًمع مالحظة أن أن طريقة أورف ىف العالج باملوسيقى تتوقف عىل حالة املختلف عقليا وهو 

   -:يقسمهم إىل فئات هـى

 ملثريات الصوتية والعينيةفئـة تعاىن من فقد السيطرة عىل الحركات، فيعالجها با . 

 ًفئـة تعاىن من النشاط الزائد فيسمعهم أصواتا هادئة كغناء وترنيم التآلفات. 

  ًفئـة تعاىن من عدم متييز األصدقاء،فيعالجهم بتقديم أنشطة غنية ىف تنوعها مستخدما

 .اآلالت ومتابعة اإليقاع بالتصفيق

 الطفل املتخلف عقليا بآالت النقر كالطبلة فئة تعاىن من تأخر الكالم فيكون العالج بإثارة ً

الكبرية، هذا إىل جانب استخدام مقاطع ومطالبة األطفال بإيجاد كلامت متشابهة ثم 

 ). فوق– مظلم –مرتفع :(تحول هذه الكلامت إىل مواقف عالجية مثل

 تنقسـم إلـى فريقيـنوهـى : فئـة ذات سلوك مشاغب:-  

فـض الكـالم ويقـاوم االندمـاج فيعالجهـم بادماجهم ىف يظهـر الخجـل وير  :الفريق األول

  .الجامعة

ًقليل التأمل، وقـد يعالج عالجا فـرديا  :الفريق الثاىن ً.  

 فئـة ذات سلوك عدواىن، فيعالج هذه الفئة بخلطها بأطفال غري عدوانيني
)1(

  

ات عالجية، هذا النوع من العالج مثاىل إذا ما توفر للمعالج الوعى مبا للموسيقى من طاق

وفهم للمشكالت السلوكية للمتخلف ومعرفة كيف يستخدم املوسيقى واألنشطة املوسيقية 

.لتحقيق التغريات السلوكية املرغوبة
)2(

  

    فقد وجد أن األنشطة املوسيقية تحدثSmithًونشري أيضا إىل تجارب سميث 

                                                 
  353 ص – 1982 –أمرية فرج   )1(

  46 ص – Gaston - 1968جاسـتون  )2(
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كرث مام لو استعملت ً أقىص مفعول لها ىف العالج الجامعى مع املتخلفني عقليا، وذلك أ

.أنشطة تشمل البرص أو الشم أو اللمس
)1(

  

ًوأحسن اختيار موسيقى للمتخلف عقليا هو اللحن والنص السهل مع مقدارمعني من 

التكرار، وىف نفس الوقت يجب أن تتفق مع ميول املتخلف ومستواه االجتامعى، وميكن 

ها اإليقاع الحرىك، الغناء، للمتخلف أن يساهم ىف خربات موسيقية عديدة األنشطة أهم

.االستامع، العزف اآلىل البسيط أو االبتكار
)2(

  

  -:املوسـيقى والرتبيـة الوجدانيـة) 3 (

إن املوسيقى تتحدث عن املشاعر الخبيئة أكرث مام تتحدث إىل الشعور الواعى ألنها لغة 

ل السعادة واألمل، كام مجردة ال تعرب عن حقائق محددة، وإمنا تثري ىف املتسمع حاالت نفسية مث

 وبطبيعتها هى التى تتيح – واملوسيقى من بني جميع الفنون –تحرك فيه بعض الذكريات 

ًللفنان أن يحرر عقله تحريرا كامالً من األفكار الفينة التى يطوى عليها شعوره فتظل طى 

.جوانحه نابضة ملحة قادرة عىل تغيري سلوكه
)3(

  

ن تعرفنا مبزاج اإلنسان اإلفريقى وطبعه عندما ترسبت إىل فاملوسيقى االفريقية استطاعت أ

.املوسيقى الغربية املعارصة وألفها العامل كله
)4(

  

   بأنه يجب أن تتاح لكل طفل فرصة للنمو الوجداىن Froblويرى فروبل 

عن طريق الفنون التشكيلية واملوسيقى، وأوىص بأن تكون محور تكوين الطفل ىف املرحلة 

.اتهاألوىل من حي
)5(

  

ًويرى الباحث أن للموسيقى تأثريا كبريا عىل الوجدان من خالل حاسة السمع، فإنها تثري ىف  ً

  اإلنسان العديد من االنفعاالت مثل االبتهاج، والغضب، والهدوء،

                                                 
  43: 27 ص – Smith - 1962سميث   )1(

  52 ص – Gaston - 1968جاسـتون  )2(

  10 ص – 1980 –ثروت عكاشة   )3(

  11 ص – 1980 –ثروت عكاشة   )4(

  11 ص – 1976 –إكرام مطر وأميمة أمني  )5(
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 واالندفاع، وغري ذلك وهى لذلك تستخدم ىف األعراض الرتويحية، والدينية، والحربية، 

ج، وىف النواحى العالجية، وكتصوير ىف الخلفية للمشاهد الدرامية ىف وتساعد عىل زيادة اإلنتا

  .اإلذاعة املرئية واملسموعة، والسينام واملرسح

 بل هى ،ويؤيد ذلك ثروت عكاشة عندما يوضح أن املوسيقى التقف عند حد امتاع املستمع

ًأحد العوامل التى تؤدى دورا خالقا ىف تطورنا االجتامعى والرتبوى،ذلك أ ن استجابتنا للموسيقى، ً

وإن بدأت ىف النطاق الحىس فإنها ال تلبث أن تتخطاه وتنفذ إىل أعامقنا الروحية كاشفة لنا عن 

ًالحقائق الجليلة التى ال متلك الكلامت قدرة التعبري عنها، فإن للموسيقى ضوءا سحريا يكشف  ً

.عن األعامق التى تقرص عن كشفها األضواء الخافتة للغة الكالم
)1(

  

  -:املوسـيقى والتوافق النفسـى) 4(

ىف ضوء ما سبق يتبني لنا عالقة املوسيقى بالتوافق النفىس، فهناك إحالة متبادلة بينهام، 

فيقدرما يتمتع الفرد من تذوق موسيقى، يكون توافقه وسويته، كذلك بقدر ما يتمتع به الفرد 

  .وسيقى واالستمتاع بهـامن توافق وسوية، يكون لدية إحساس مرهف وتذوق جامىل للم

ًإن مامرسة األنشطة املوسيقية املختلفة تخلق ظروفا ممتازة لتنمية الذوق والكشف عن 

ًالقدرات واملواهب الخاصة لدى الطفل، كام تعمل أيضا عىل دفع عملية التنمية املتوازنة لكل 

.األطفال
)2(

  

 الطفل وفكرة لتساعده عىل فاملوسيقى هى التى تغذى وتنظم العالقة التبادلية بني إحساس

اكتشاف طريقة ىف التفاعل مع العامل الخارجى، ويتم ذلك ىف أبسط املستويات بالنسبة للطفل 

.الصغري
)3(

  

  وبسبب الطبيعة غري اللفظية للموسيقى فإنها تعد صورة للفن املرن والغامض من

                                                 
  16 ص – 1980 –ثروت عكاشة   )1(

  25 ص – Vetlugina - 1975فتليجينا  )2(

  17 ص – Aronoft  - 1956أرونوفت  )3(
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ا نستطيع أن نشتق منها  الناحية االنفعالية، وغموض املوسيقى أحد أرسار قوتها ألنها تجعلن

ما يتفق مع حاجاتنا العقلية واالنفعالية، ولهذا تكون لها طبيعة إسقاطية حيث ميكن للطفل 

األقل قدرة وتوافقا أن يسقط منها رصاعاته اإلنفعالية عندما يستمع إليها كام ميكن أن يكتشف 

  .فيها وسيلة للتعبري االبتكارى عن الذات
)1(

  

ون عىل أن املوسيقى تستطيع التغلغل ىف األعامق الباطنة للنفس وقد اتفق كانط وأفالط

بحيث ميكننا عن طريق املوسيقى أن تصل إىل الجسم من خالل النفس لنستخدمها ىف شفاء 

.علل الجسم
)2(

  

 فيؤكد عىل أن املوسيقى عامل منظم محرك قادر عىل توفيق وتوطيد Dalcrozeأما دالكروز 

.ظائف العقل، والحالة النفسيةالصلة بني وظائف الجسم، وو
)3(

  

وترى أمرية فرج أن تحقيق التوافق االنفعاىل معناه رعاية النمو االنفعاىل وتربية االنفعاالت 

وترويضها مام يضمن املشاركة اإليجابية ىف الحياة، هذا إىل أن القدرة عىل ضبط االنفعاالت، 

ـى، ويعترب اإليقاع الحرىك من أنجح وحسن التعبري عنها يؤدى إىل تحقيق التوافق االجتامعـ

ًأنشطة املوسيقى التنى تسهم ىف عملية التوافق االنفعاىل وتحديدا يعترب موضوع اإلقدام 

ً من أكرث املوضوعات الدالكروزية إسهاما ىف تحقيق هذا Initation & Ininhbitionواإلحجام 

ستجابة لدى الفرد فيسيطر الهدف ألن هذا املوضوع يختص بالتدريب عىل التحكم ودرجة اال

ًعىل إحساسه وإدراكه تبعا ملا يصدر إليه من أوامر عليه أن يستجيب لها تـوا ً.
)4(

  

وتوضح أمرية فرج أن املوسيقى تشبع حاجات األفراد النفسية بطرق مرشوعة حتى تخلق 

نغم وأن التذوق املوسيقى قائم عىل اإليقاع وال. ًالفرد املتوافق نفسيا واملتكامل شخصيا

والهارموىن ىف صورة عمل متكامل متنوع، فمن هذا التنوع تستطيع املوسيقى أن تعود املتلقى 

  عىل مثل هذا التحكم ىف االنفعاالت عن طريق التذوق

                                                 
   124: 123 ص – 1980 –ال صـادق آم  )1(

  225 – 215 ص – 1974 –" فؤاد زكريا : ترجمة" برتنوى  )2(

  13 ص –ت .  د- Henriettaهرنيتا   )3(

  44 ص – 1978 –أمرية فرج   )4(
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 الدءوب لألنواع املختلفة من املؤلفات املوسيقية، وذلك يساعد ىف عملية اإلشباع النفىس 

.والتوافق
)1(

  

نه إذا كان هناك مثة عالقة قوية ما بني املوسيقى والتوافق النفىس وىف كلامت ميكن القول بأ

فإن ذلك إمنا يعنى أن هناك مثة تأثري للموسيقى عىل توافق الفرد، فاملوسيقى لغة االنفعاالت 

والعواطف، ولها دور ىف حياة اإلنسان عامة، والطفل خاصة، فتذوق الطفل للموسيقى، 

ًن يكون مرهف الحس وقادرا عىل التمييز بني الجميل ومامرسته ألنشطتها يساعده عىل أ

  .ًوالقبيح، وإكسابه أمناطا سلوكية سوية

  

                                                 
  46 ص – 1978 –أمرية فرج  )1(



  
 

 - 91-  

  

  

  

  

  

  الثاىنالباب 

  

  

  الدراسات السابقة :الفصل األول

  .فروض الدراسة :الفصل الثاىن
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  الفصل األول

  الدراســـات السـابقة

  

  

  

  -:مقدمــة

قام الباحث ىف مجال الدراسة، مبسح ملعظم البحوث والدراسات العربية واالجنبية التى متت 

ملتعددة، وخلص الباحث من مسحه إىل اهتامم ىف مجال أثر املوسيقى عىل السخصية بجوانبها ا

كثرية من البحوث والدراسات بأثر املوسيقى عىل التذكر الحرىك ىف التمرينات الرياضية، وكذلك 

أيضاً أثرها ىف عالج األمراض العضوية، أما بالنسبة للبحوث والدراسات التى اهتمت بربط 

سوى بعض البحوث  ديدة فيها،املوسيقى بالنواحى النفسية فقد وجد الباحث ندرة ش

والدراسات التى تناولت أثر املوسيقى ىف تقويم األحداث املنحرفني وىف عالج فوبيا السلطة، 

  .والسلوك العدوانـى

من كل ماسبق، باالضافة إىل ما ذكره الباحث ىف الفصل األول ينحرص دافع الباحث ىف القيام 

  .توافق النفىس لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةبدراسة يتبني من خاللها أثر املوسيقى عىل ال

وكأية دراسة عملية حقة يتعيني عليها أن تستعني وتسرتشد مبا سبقها من بحوث ودراسات 

ىف بناء رصحها النظرى، وأيضاً ىف صياغة فروضها فقد كان لزاماً عىل الباحث ىف دراسته الحالية 

 موضوعصب بشكل قريب إىل حد ما عىل والتى تن أن يتخذ من البحوث والدراسات السابقة

  .رجعى، ومن هنا أفرد الباحث لهذه البحوث والدراسات هذا الفصلإطاره امل دراسته
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  موضوع الدراســة )1
للموسيقى كوسيلة للكف  Fxcitatory االستجابة املنبهة" 

  ".املتبادل 

  Lowe 1973لوى    اسم الباحث

  :عينة الدراسة

متزوج،  عـاماً،) 25(عمره . اقترصت العينة عىل حالة واحدة 

ويعاىن من الخوف من أشكال السلطة، والخوف من الحديث 

  . أمام الجمهور

  :العــــــالج

تم تدريب الحالة عىل االسرتخاء باستخدام املوسيقى، وذلك    

وتم بناء مدرجات القلق املناسبة املتدرجة ىف . ىف ثالث جلسات

  . الشدة

ثم  ،يستمتع إىل املوسيقىوكان الحالة يتخيل املشهد بينام    

يليه متثيل باقى املشاهد ىف التدرج، وإذا حدث وشعر الحالة 

أن املشهد يثري لدية القلق وأن املوسيقى أصبحت خافتة فإنه 

املوسيقى مع  يكف عن متثيل املشهد،ومرة ثانية يصغى إىل

قوم بالترشيط املضاد أيضاً ىف يوكان الحالة  .تخيل املشهد

يو، وكان ميارس هذه السيارة مستخدماً االسرتاملنزل أو ىف 

وعندما تقدمت مرحلة العالج . دقيقة) 20(العملية ملدة 

وجهت تعليامت إىل الحالة بأن يعرض نفسه ملواقف تشبه 

 اً مواقف الترشيط املضاد للقلق، وقد ظل رد فعله للقلق شديد

ىف بعض املواقف، تلك املواقف تم تصنيفها ىف مدرجات صغرية، 

أسابيع، واملدرجات ) 3(قد أكمل الحالة املدرجات ىف فرتة و 

  . أسابيع) 4(الصغرية ىف فرتة 

  :نتــائج الدراســـة

بعد أن أكمل الحالة املدرجات، كان قادراً عىل التفاعل    

 ، وبدون أى خوف من السلطة أو الحديث أماماءةبكف

 أشهر) 6(وبعد فرتة املتابعة ملدة . الجمهور



  
 

 - 95-  

  

مازال يستمر ىف سلوكه التوكيدى ىف فرتة  أظهر الحالة أنه 

  .املتابعة

  :التعليـــــــق

تؤكد هذه الدراسة عىل أن املوسيقى عامل مساعد ىف عالج     

فوبيا السلطة أو الخوف من السلطة وهذا يعنى مقدرة 

  .املوسيقى عىل تحسني حالة الفرد غري السوى

  " سنة  11: 8حلة األوىل من سن أهمية التذوق لطفل املر "   :موضوع الدراســة) 2

  .1976هـــدى ســامل   :اسـم الباحثـــة

  :عينـة الدراســة

طفالً وطفلة بالصف الرابع ) 50(تكون العينة من    

االبتداىئ مبدرسة أحمد عراىب االبتدائية املشرتكة بامبابة 

سنوات، وقد تم تقسيمهم إىل ) 9(ومتوسط أعامرهم 

  .تجريبية واألخرى ضابطـة مجموعتني، وإحداهام

  :أدوات الدراســــة

األطفال  اختبار الذكاء املصور لقياس الذكاء العام عند -1

  .إعداد أحمد زىك صالــح  من

  .اختبار لقياس االستعداد املوسيقى من إعداد الباحثة -2

  .اختبار لقياس القدرة املكتسبة من إعداد الباحثة -3

من  ومدته شهران ونصف الربنامج املوسيقى املقرتح -4

  .إعداد الباحثة

  :األسلوب اإلحصائــى

  .   T – Test)  ت(اختبار  –) 1

  .املتوسط الحسابـىـ ) 2

  .االنحراف املعيارى –) 3

  :ـةنتــائج الدراســ

 أن مامرسة أنواع النشاط املختلفة تؤدى إىل -1
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  استامع  

  .الطفل باملوسيقى وتفهمها  

يد بالنسبة للطفل كنتيجة لفهمه والوصول للتذوق الج -2

  .وإستمتاعه  

وترى الباحثة أن هذه الطريقة تعتمد عىل عدة عوامل   

  -:متعاونة لها أهمية كبرية ىف نجاحها وهـى

 –مدرس املوسيقى  –املناهج املوسيقية  –كيفية التدريس 

  .توافر اإلمكانيات ىف املدرسة من حيث الوسائل واألدوات

  :التعليـــــــق

تؤكد هذه الدراسة عىل أن مامرسة أنواع األنشطة    

املوسيقية املختلفة تؤدى إىل استمتاع الطفل باملوسيقى 

مام يعنى أنه كلام عظم حظ الطفل من مامرسة . وتفهمها

أنواع األنشطة املوسيقية املختلفة عظم حظه من استمتاعه 

ســلوكياته  مام يساعده عىل أن يكون أكرث تكيفاً ىف .باملوسيقى

  .مع اآلخرين

  ".الرتبية املوسيقية وأثرها ىف تقويم االحداث املنحرفني "   موضوع الدراســة) 3

  .1978أمرية فــرج   :اسـم الباحثـــة

  :عينـة الدراســة

 حدث من األوالد والبنات الذين) 90(تتكون العينة من

   .عــاماً ) 14: 9(ترتاوح أعامرهم ما بني 

  - :ة إىل مجموعتني متكأفئتنيوتنقسم العينـ

  .إحدهام تجريبية، األخرى ضابطـة

الصفات  وقد ذكرت الباحثة أنها راعت تجانس العينة ىف   

 واملميزات حتى يعزى التغيري إىل العامل
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  .الربنامج املوسيقى املقرتح املستقل وهو 

  :أدوات الدراســــة

 ن م اختبار الشخصية الذى يقيس التكيف العام لألطفال -1

  .إعداد عطية هنـا  

  املنهج املوسيقى وهو يركز عىل القصة الحركية الشاملة  -2

  .ألنشطة الرتبية املوسيقية من إعداد الباحثــة  

  :ألسلوب اإلحصائــى
  .تحليل التبايــن** 

  .املتوسـط الحسـاىب** 

  :نتــائج الدراســـة

 سوياً من الناحيتني الشخصية الحدث منواً  لوحظ مناء

وذلك مبقارنة متوسطى درجات اختبار الشخصية  االجتامعيةو 

  .قبل وبعد تقديم الربنامج املوسيقى

وتبني من ذلك أن الربنامج املوسيقى الذى وضعته الباحثة 

والذى متيز بخصائص معينة كان ذا فاعلية ىف إبراز شخصية 

كام أدى إىل إزاله . الطفل، وشعوره بكيانه، وارتباطه مبن حوله

لحدث لالنطواء واالنحراف الشخىص، إىل جانب أنه أكسبه ميل ا

  .الكثري من املهارات واملعايري االجتامعية

أما بالنسبة لنوعية الجنس، فلم تجد الباحثة فروقاً ذات 

داللة إحصائية بني البنني والبنات أى أن الجنس مل يؤثر ىف 

درجة استيعاب املوسيقى مام ينعكس بالتاىل عىل شخصية 

  .اث وتوافقهماألحد

  :التعليـــــــق

 تؤكد هذه الدراسة عىل أثر املوسيقى ىف تعديل سلوك

 لإلنحراف من ناحية األحداث املعرضني
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واملعايري االجتامعية، وأنها كانت ذات املهارات الشخصية  

أثر فعال ىف التأثري عىل شخصية الطفل، وأرتباطه مبن حوله 

فعاالً اً للموسيقى أثر  –مبعنى أن . والبعد عن األنانية واالنطواء

  .عىل التوافق النفىس لدى األفراد

  ".املوسيقى ىف عالج األمراض العضوية "   موضوع الدراســة) 4

  . 1978نبيلـة ميخائيــل   :اسـم الباحثـــة

  :عينـة الدراســة

مريضاً من املرىض املوجودين بقسم ) 18(تكونت العينة من 

تشفى قرص العينى، وقد أجريت عليهم األمراض الباطنية مبس

ضغط الدم الرشياىن ورسعة  تجارب ملعرفة تأثري املوسيقى عىل

  .الكورتيزول ىف الـدم النبض، ونسبة

  :أدوات الدراســــة

 الربنامج املوسيقى الذى يتكون من املوسيقى الهادئة، –)1

  .إعداد الباحثة من) جاز –ناى (واملوسيقى الصاخبة

  .يلجهاز تســج - )2

  .جهاز قياس ضغط الدم الرشياىن - )3

حقن من نوع البالستيك املعقم لكل عملية حقن  - )4

  .الواحدة أكرث من مرة التستعمل

  .أنابيــب اختبار - )5

 يوضع نقطة منه مع كل عينة دم لضامن: الهيبـارين - )6

  .عدم تجلطة

  :األسلوب اإلحصائـى
  .تحليـل التبـاين** 

  .املتوسـط الحسابـى** 

  :نتــائج الدراســـة
 يستهدف البحث كام تقرر الباحثة إلقاء املزيد من   
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األضواء حول املوسيقى، وتأثريها عىل اإلنسان نفسياً بصفة  

  .عامة، وعضوياً بصفة خاصة

ولذلك كان من الرضورى أن تبدأ الباحثة بعرض دراسة   

 –حول تفاعل اإلنسان مع املوسيقى واملحاوالت العديدة 

دامها ىف العالج، وذلك الحتياج اإلنسان دامئاً للعنرص الستخ

  . الجامىل حيث يؤثر ذلك عىل الحالة النفسية والعضوية معاً 

   -:وقد أسفرت نتائج البحث عام يىل

أن املوسيقى الهادئة تؤدى إىل خفض ضغط الدم  -1

  .ورسعة النبض، ونسبة الكورتيزول ىف الدم  

 إىل زيادة ضغط الدم، أن املوسيقى الصاخبة تؤدى -2

يستمر   أنه ورسعة النبض، وارتفاع نسبة الكورتيزول ىف الدم

من زوال  ساعة )24(هذا االرتفاع أو االنخفاض إىل مابعد 

  .املؤثـر

  :التعليـــــــق

أوضحت هذه الدراسة أهمية دور املوسيقى الهادئة ىف 

اإلنسان يتفاعل  عالج األمراض العضوية، كام أنها أوضحت كيف

مع املوسيقى الحتياجه الدائم إىل العنرص الجامىل الذى يؤثر 

ومعنى ذلك أن املوسيقى تؤثر . عىل حالته النفسية والعضوية

وإن كان هذا األثر العضوى  …عىل الفرد بكليته بدنيا ونفسياً 

  .مرده إىل األثر النفىس الذى تحدثه املوسيقى

  موضوع الدراســة )5

املصاحبة املوسيقية واإليقاعية عىل دراسة أثر كل من " 

دراسة تجريبية للمرحلة االبتدائية  التذكر الحرىك ىف التمرينات

."  

  .1982عـواطف عبـد الهـادى   :اسـم الباحثـــة
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  :عينـة الدراســة

 تلميذة قسمت عشوائياً إىل ثالث) 90(تتكون العينة من 

  -:مجموعات عىل النحو التالـى

 تلميذة وتدرس) 30(ريبية األوىل وعددها املجموعة التج )1

 باستخدام املوسيقى الجملة الحركية الخاصة بالتمرينات

  .املصاحبة

تلميذة ) 30(املجموعة التجريبية الثانية وعددها  )2

 باستخدام اإليقاع الجملة الحركية الخاصة بالتمرينات  وتدرس

  .املوسيقى

 وتدرس الجملة تلميذة) 30(املجموعة الضابطة وعددها  )3

  .الحركية للتمرينات بالطريقة التنقليدية

 وبالنسبة للعمر الزمنى والذكاء وبعض الصفات البدنية   

 فقد قامت الباحثة بتثبيت هذه املتغريات لجميع أفراد

  .مجموعات البحـث

  :ســــةأدوات الدرا

  -:استخدمت الباحثة األدوات اآلتية

  .أحمد زىك صالحاختبار الذكاء املصور من إعداد  -1

 –التوازن (اختبارات خاصة ببعض الصفات البدنية مثل  -2

وهذه ) العضلية القوة –الرسعة  –التحمل  –الرشاقة  –املرونة 

الصفات البدنية املرتبطة بالتمرينات من إعداد الباحثة 

  .وآخرين

  .اختبار التذكر الحرىك من إعداد الباحثة -3

  . مسجل ورشائط -4

  األسلوب اإلحصائــى
  .تحليـل التبـأيــن –) 1

  .اختبار توىك -) 2
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  :نتــائج الدراســـة

تشري النتائج لهذه الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً 

وذلك لصالح املجموعة التجريبية الثانية وهى التى  )0.01(عند 

تم تعليم الجملة الحركية لها باستخدام اإليقاع املوسيقى، ثم 

التجريبية األوىل التى تم تعليم الجملة الحركية تليها املجموعة 

لها باملصاحبة املوسيقية، ثم املجموعة الضابطة والتى تم تعليم 

  .الحركية لها بالطريقة التلقيدية

وترجع الباحثة هذا إىل أن اإليقاع املوسيقى يعترب عنرصاً    

هاماً فهو أهم مراحل التعليم املوسيقى، وأول حلقاته، وقد 

 النتائج، ريالرتبويون املوسيقيون عناية وصلت به إىل خ أواله

  .للناشـئني –وأنجحها ىف تذوق املوسيقى، وتدريسها 

كام أن االيقاع املوسيقى يعمل عىل تنظيم الحركة    

وتعقيدها وإعطائها الدافع وتوضيح مسارها، كام يعمل عىل 

  .توحيد األداء وخاصة ىف املجموعات الكبرية

سبة للمجموعة التجريبية والتى تم استخدامها أمـا بالن   

املصاحبة املوسيقية ىف تعليم الجملة الحركية لها، فيمكن إرجاع 

تلك النتائج التى تشري إليها الباحثة والتى تشري إىل وجود فروق 

دالة إحصائياً ىف التذكر الحرىك بينها وبني املجموعة التجريبية 

تلعب دوراً فعاالً عىل  الثانية والضابطة إىل أن املوسيقى

النواحى االنفعالية لألداء فهى تساعد عىل خلق جو من املرح 

والرسور ىف مامرسة التمرينات، وبالتاىل تصبح التمرينات خربة 

  .سارة مرتبطة بجو انفعاىل سار

كام ترجع هذه النتائج أيضاً إىل الرتابط بني عنارص    

  اآلخر املوسيقى وعنارص الحركة فكالهام يؤثر عىل
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  .ويتأثر بـه

كام أن التفاعل الذى يتم بني املوسيقى والحركة التى  

تحتويها التمرينات قد يعطى معنى جديداً واضحاً للامدة مام 

يساعد عىل تذكرها، فاملوسيقى تلعب دوراً هـاماً ىف عملية 

التصور الحرىك، وىف تنظيم وتعقيد الحركة وإعطائها الدافع، 

تعمل عىل تحسني اإلحساس اإليقاعى  كام. وتوضيح مسارها

لألفراد، فاملصاحبة املوسيقية قد تكون من العوامل التى تساعد 

  .عىل رسعة التعليم الحرىك، مام يساعد عىل سهولة تذكرها

  :التعليـــــــق

 –كشفت نتائج هذه الدراسة عن نتيجة هامة هى أن 

لية لآلداء، حيث املوسيقى تلعب دوراً فعاالً ىف النواحى االنفعا

تساعد عىل خلق جو من املرح والرسور ىف مامرسة التمرينات، 

  .وبالتاىل تصبح التمرينات خربة سارة مرتبطة بجو انفعالـى

 –ومعنى ذلك أننا لو استطعنا رفع درجة التذوق   

املوسيقى لدى األفراد لكان معناه تنمية التوافق االنفعاىل 

  .لديهــم

  ". موسيقى األطفال من ذوى اإلعاقة الشديدة واملعتــدلة "   :موضوع الدراسة) 6

  .Jaqueline 1984جاكولــني   :اسـم الباحثـــة

  :عينـة الدراســة

). مل يذكر عددها ىف املستخلص(اختار الباحث عينية 

  - :وقســمها إىل مجموعتني

  األطفال  مجموعة ضابطة، وتكونت من مجموعة من -1

 سنوات ) 6 – 4(أعامرهم ما بني  ممن ترتاوح ءاألسويا  
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ومجموعة تجريبية وتكونت من مجموعة أخرى من  -2

  نوعية ودرجة إعاقتهم  تاألطفال املعوقني، ممن اختلف  

  والبكم، والصم  الصم،و  فمنهم املتخلفون عقلياً،  

  .املتخلفون، واملضطربون وجدانياً   

  :أدوات الدراســــة
  .باحثبرنامج موسيقى من إعداد ال -1

  .آالت موسـيقية مختلفة -2

  :ـائج الدراســـةنتـ

 بعد أن قام الباحث بتعليم أهم العنارص املوسيقية لكل   

فئة عىل حدة من املجموعة التجريبية وحسب برنامجة 

املوسيقى، وذلك للتناسب مع قدرات وإمكانيات كل منهم، فقد 

لجامعى علمهم اإليقاع واللحن والهارموىن والعزف املنفرد وا

  .آالت لوحات املفاتيح

وقدم نفس املادة بنفس الظروف املكانية والزمنية ملجموعة 

  .األطفال األسويا

  -:أسفـرت نتائـج البحـث عـن اآلتـى

  األطفال املعوقني  –من املجموعة التجريبية % 33حقق  -1

  .تقدماً ىف سلوكهم العام –  

يع تعلم وأثبتت هذه الدراسة أن الطفل املعوق يستط -2

من املهارات املوسيقية، وأنها بدورها تؤثر   العديد 

  .تأثرياً واضحاً ىف سلوكه  

فاق ما حققه األطفال األسوياء ما حققه األطفال  -2

 .بدرجات كبرية  املعوقني
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 طرقت هذه الدراسة عدداً من الخامات واألساليب التى -4

  .املعوقــني استخدمت بنجاح ىف تعليم األطفال

  :التعليـــــــق

متيزت هذه الدراسة بتناول نوعيات مختلفة من املعاقني     

تختلف ىف درجات إعاقتها، فكان منهم املضطربون وجدانياً 

  .وهم غري املتوافقني انفعالياً 

هذا وقد أظهرت الدراسة فاعلية املوسيقى عىل    

ىف  مام يعنى إمكانية استخدام املوسيقى. مسالك هؤالء األفراد

  .رفع مستوى التوافق لدى األشخاص غري املتوافقيــن

  :موضوع الدراسة) 7
 دراسة تأثري املوسيقى عىل السلوك العدواىن لدى" 

  ".املتختلفني عقليـاً 

  .1990يوســف الجداوى   :ثـــاسـم الباحــ

  :عينـة الدراســة

اختار الباحث خمسة عرش طفالً من املتخلفني عقلياً من    

 14 – 10" بالجيزة، وترواحت أعامرهم بني  –ى الزهور مستشف

ونسبة الذكاء ). 12.07( عاماً وكان املتوسط الحساىب للعمر" 

) 63.13(معامل ذكاء، مبتوسط حساىب قدره ) 70 – 58(بينهم 

  - :التجربـة وهـى تلخطو وأخضعت العينة 

توقيع الكشف الطبى والنفىس واختبار ذكاء العينة  -1

معدل السلوك العدواىن لدى أفراد العينة قبل  اربواخت  

  .إجراء التجربـة  

تعرض العينة للمتغري التجريبى وهو سامع  -3

 املوسيقى واألغاىن مبعدل ثالث جلسات أسبوعياً   
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  .دقيقة ملدة ثالثة أشهر ميالديـة) 45(كل جلسة ومدة 

إعادة اختبار معدل السلوك العدواىن لدى أفراد العينة -3

  .بعد انتهاء التجربـة

  :أدوات الدراســة

  .املقابلة اإلكلينيكية -1

  ".سـتانفورد بنيه " مقياس  -2

 صفوت فرج وناهد(ترجمة  –مقياس السلوك التوافقى  -3

  ).رمزى

 موسيقى وأغاىن األطفال تم انتقاؤها بناء عىل رأى لجنة -4

  .املحكمني

  :األسلوب اإلحصائـى

  .املتوسط الحسـابـى - )1

  .االنحراف املعيـارى - )2

  ).ت(اختبــــار ) 3

  :نتــائج الدراســـة

توصلت الدراسة إىل وجود انخفاض ذى داللة إحصائية ىف 

العنف والسلوك التدمريى، والسلوك غري االجتامعى، والسلوك 

املتمرد، والترصفات الشاذة، والسلوك غري املؤمتن، والسلوك 

  .ت النفسيةاالجتامعى غري املناسب واالضطرابا

  :التعليـــــــق

كشفت هذه الدراسة عن نتيجة هامة مؤداها أن 

أثر عىل انخفاض السلوك العدواىن لدى األطفال  للموسيقى

املتخلفني عقلياً، مام يعنى إمكانية استخدامها ىف عالج األفراد 

  .غري املتوافقني نفسياً 

  )لسابقةتعقيب عىل البحوث والدراسات ا( 

  -:من العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة ميكن مالحظة ما يىل
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  .أن املوسيقى عامل مساعد ىف عالج فوبيا السلطة )1(

عىل خلق جو من  تلعب املوسيقى دوراً فعاالً ىف النواحى االنفعالية لألداء حيث تساعد )2(

  .املرح والرسور ىف مامرسة التمرينات الرياضية

ىف تعديل سلوك األحداث املعرضني لألنحراف من ناحية املهارات  أن للموسيقى أثراً  )3(

  .الشخصية واملعايري االجتامعية

  .أن للموسيقى أثراً ىف تعديل السلوك العدواىن لدى املختلفني عقلياً  )4(

ويتضح من البحوث والدراسات السابقة أنه التوجد دراسة واحدة تنصب بشكل مبارش عىل 

  .موضوع دراسة الباحث الحاىل

وعىل الرغم من ذلك فإن هذه البحوث والدراسات السابقة قد ساعدت الباحث ىف صياغة 

  .فروض دراسة
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  الفصل الثاىن

  روض الدراســة ـــف

  

  

  

  

إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعة  داللة ذات فروق توجد )1(

نامج املوسيقى الضابطة ذكور بعد تطبيق الرب  املجموعة التجريبية ذكور وبني

  .، وذلك لصالح املجموعة التجريبية)أسبوعان(مبارشة،استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعة  )2(

 بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، وبني املجموعة الضابطة إناث التجريبية إناث

  .، وذلك لصالح املجموعة التجريبية)أسبوعان(قصرية قدرها استامع فقط ملدة 

  التوجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني  )3(

املجموعة التجريبية ذكور وبني املجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى 

  ).أسبوعان(مبارشة، استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعة  توجد فروق )4(

التجريبية ذكور وبني املجموعة الضابطة ذكور بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

  .التجريبيـة ، وذلك لصالح املجموعة)ستة أساببيع(استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

 ت التوافق النفىس بني املجموعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجا )5(

  التجريبية إناث وبني املجموعة الضابطة إناث بعد تطبيق الربنامج 
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، وذلك وذلك لصالح )ستة أسابيع(املوسيقى مبارشة، استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

  .تجريبيةاملجموعة ال

  التوجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني  )6(

  املجموعة التجريبية ذكور وبني املجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق الربنامج 

  ).ستة أسابيع(املوسيقى مبارشة، استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

النفىس بني املجموعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق )7(

التجريبية ذكور وبني املجموعة الضابطة ذكور بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

، وذلك )أسبوعان(ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف " اإلستامع مع املشاركة 

  .لصالح املجموعة التجريبيـة

ق النفىس بني املجموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التواف )8(

التجريبية إناث وبني املجموعة الضابطة إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

، وذلك )أسبوعان(ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف " اإلستامع مع املشاركة 

  .لصالح املجموعة التجريبيـة

توافق النفىس بني املجموعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات ال )9(

التجريبية ذكور وبني املجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

  ملدة " بالحركة والغناء والعزف " اإلستامع مع املشاركة 

  ).أسبوعان(قصرية قدرها 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني   )10(

  التجريبية ذكور وبني املجموعة الضابطة ذكور بعد تطبيق الربنامج املجموعة 

  ملدة " بالحركة والغناء والعزف " املوسيقى مبارشة، اإلستامع مع املشاركة 

  .، وذلك لصالح املجموعة التجريبيـة)ستة أسابيع(طويلة قدرها 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني  )11(

  الربنامج جموعة التجريبية إناث واملجموعة الضابطة إناث بعد تطبيقامل
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  ملدة " بالحركة والغناء والعزف " املوسيقى مبارشة، اإلستامع مع املشاركة 

  .وذلك لصالح املجموعة التجريبية) ستة أسابيع(طويلة قدرها 

  ني  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس ب )12(

املجموعة التجريبية ذكور وبني املجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى 

ستة (ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " مبارشة، اإلستامع مع املشاركة 

  ).أسابيع

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني   )13(

تني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى استامع فقط ملدة قصرية املجموعتني التجريبي

وبني املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى ) أسبوعان(قدرها 

، وذلك لصالح املجموعتني التجريبتيني )ستة أسابيع(استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

  .ملدة قصريةذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى استامع فقط 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني   )14(

  املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى مع املشاركة 

وبني املجموعتني  ) أسبوعان(ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف "  

بالحركة والغناء والعزف " وسيقى مع املشاركة التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان م

وذلك لصالح املجموعتني التجريبتيني ذكور وإناث ) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " 

  .ملدة طويلة" بالحركة والغناء والعزف " اللتني تتلقيان موسيقى مع املشاركة 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني  )15(

املجموعتني التجريبتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى استامع فقط ملدة قصرية 

وبني املجموعتني التجريبتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى مع ) أسبوعان(قدرها 

  ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف " املشاركة 
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، وذلك لصالح املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان )أسبوعان(

  .ملدة قصرية" بالحركة والغناء والعزف " موسيقى مع املشاركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعتني  )16(

  التجريبتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى استامع فقط ملدة 

  وبني املجموعتني التجريبتني ذكور وإناث اللتني ) ستة أسابيع(طويلة قدرها 

  طويلة قدرها ملدة " ف بالحركة والغناء والعز " تتلقيان موسيقى مع املشاركة 

، وذلك لصالح املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان )ستة أسابيع(

  .ملدة طويلة" بالحركة والغناء والعزف " موسيقى مع املشاركة 
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  الثالثالباب 

  

  

  العينة :الفصل األول

  .األدوات :الفصل الثاىن

  .خطوات الدراسة: الفصل الثالث

  .األسلوب اإلحصاىئ: الفصل الرابع
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  الفصل األول

  العينـــــة

  

  

  

تلميٍذ وتلميذٍة من تالميذ الصفني الرابع والخامس االبتداىئ ) 100(اشتملت العينة عىل 

) 2(واملدرسة رقم ) 1(لخريية االبتدائية النموذجية املشرتكة املدرسة رقم مبدرستى القناطر ا

عاماً مبتوسط ) 11: 9(نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث، والذين ترتاوح أعامرهم بني 

  .أعوام) 10(عمرى 

  -:طريقة اختيار العينــة

عىل ) 1ظر امللحق رقمأن(قام الباحث بتطبيق مقياس التوافق النفىس من إعداد الباحث  )1(

مبدرستى القناطر الخريية االبتدائية النموذجية  تلميذاً وتلميذة بالصفني الرابع والخامس) 642(

 )11(أو أكرث من ) 9(تلميذاً وتلميذة ممن هم أقل من ) 22(وتم استبعاد استامرات . املشرتكة

لخاصة بهم عىل املقياس أو تلميذاً وتلميذة لعدم استكاملهم البيانات ا) 35(، استامرات سنة

وبالتاىل أصبح العدد . لعدم استكاملهم االستجابات عىل كل العبارات ملقياس التوافق النفىس

ذٍة ـٍذ وتلميـتلمي) 207(ح أن ـاس اتضـومن درجات املقي. تلميذاً وتلميذة) 585(الفعىل للعينة 

رجاتهم ىف التوافق النفىس ممن كانت د%  35.38تلميذة بنسبة ) 98(تلميذاً، ) 109(م ـمنه

  .منخفضة

تلميٍذ ) 207(  تلميذة من بني الـ) 50(تلميذاً، ) 50(قام الباحث باالختيار العشواىئ لـ  )2(

درجة ىف مقياس التوافق ) 95: 85(وهم من الذين حصلوا عىل درجات ترتاومابني . وتلميذةٍ 

  -:لنحـو التــاىلمجموعـات عىل االنفىس لألطفال، وقد تم تقسيمهم عشوائياً إىل 



  
 

 - 114- 

  

  

تالميذ تتلقى موسيقى ) 10(مجموعة تجريبية ذكور   :وعة األوىلماملج

  ).أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية مدتها 

تلميذات تتلقى ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   :املجموعة الثانية

  ).أسبوعان(موسيقى استامع فقط ملدة قصرية مدتها 

تالميذ تتلقى ) 10( مجموعة تجريبية ذكور قوامها  :املجموعة الثالثة

  ).ستة أسابيع(موسيقى استامع فقط ملدة طويلة مدتها 

تلميذات تتلقى ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   : املجموعة الرابعة

  ).ستة أسابيع(موسيقى استامع فقط ملدة طويلة مدتها 

تالميذ تتلقى ) 10(مجموعة تجريبية ذكور قوامها   : ةساملجموعة الخام
فقط ملدة " بالحركة والغناء والعزف " املشاركة  موسيقى مع
  ).أسبوعان(قصرية مدتها 

تلميذات تتلقى ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   :املجموعة السادسة
فقط ملدة " بالحركة والغناء والعزف " موسيقى مع املشاركة 

  ).أسبوعان(قصرية مدتها 

تالميذ تتلقى ) 10(ها مجموعة تجريبية ذكور قوام  :املجموعة السابعة
فقط فقط " بالحركة والغناء والعزف " موسيقى مع املشاركة 

  ).ستة أسابيع(ملدة طويلة مدتها 

تلميذات تتلقى ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   :موعة الثامنةاملج

فقط ملدة " بالحركة والغناء والعزف " موسيقى مع املشاركة 

  ).ستة أسابيع(طويلة مدتها 
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تالميذ ال تتلقى ) 10(مجموعة ضابطة ذكور قوامها   :التاسعة املجموعة

  .الربنامج املوسيقى

تلميذات ال تتلقى ) 10(مجموعة ضابطة إناث قوامها   :املجموعة العارشة

  .الربنامج املوسيقى

 قام الباحث مبقارنة درجات التوافق النفىس ملجموعات الدراسة العرش التجريبية )3(

  والضابطة قبل تطبيق الربنامج املوسيقى للتأكد من عدم وجود فروق بني 

  .مجموعات الدراســة

  )1(جــدول رقــم 

  يوضح داللة الفروق ىف درجات التوافق النفسىللمجموعات

  التجريبية والضابطة قبل تطبيق الربنامج العرش

  املوسيقى باستخدام تحليل التبــاين

  درجة الحريــة  مجموع املربعــات  املصــدر
  موعـاتمتوسـط مج

  )التبـاين(املربعات 
  النسبة الفائية

  بني املجموعات

  

  داخل املجموعات

16.56  

  

910.8  

9  

  

90  

1.84  

  

10.12  

0.18  

وجد ) 0.05(مستوى عند ) 90، 9(الجدولية عند درجات الحرية ) ف(بالكشف عن قيمة 

املحسوبة ) ف(حيث أن ) 2.59(تساوى وجد أنها ) 0.01(وعند مستوى ) 1.97(أنها تساوى 

وهذا يعنى أن درجات التوافق النفىس بني . إحصائياً إذن فهى غري دالة ) 0.18(تساوى 

  .العرش قبل تطبيق الربنامج املوسيقى ال يوجد بها اختالف دال إحصائياً مجموعات الدراسة 
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  )2(جــدول رقــم 

  يوضح عينــة الدراســة

  املجمــوع  إنــاث  ـورذكـ  نــوع املجمـوعــــات

تجريبية تتلقى استامع فقط ملدة قصرية 

تجريبية تتلقى استامع فقط ملدة طويلة 

 تجريبية تتلقى موسيقى مع املشاركة ملدة قصرية

تجريبية تتلقى موسيقى مع املشاركة ملدة طويلة 

  ج املوسيقى ضابطة ال تتلقى الربنام

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

20  

20  

20  

20  

20  

  100  50  50  املجمـــــــوع

  )2(جــدول رقــم 

  يوضح مصــادر عينــة الدراســة

مدرسة القناطر الخريية االبتدائية 

  )1(النموذجية املشرتكة رقم 

ت
اال

لح
د ا

ـد
عـ

  

مدرسة القناطر الخريية االبتدائية 

  )2(النموذجية املشرتكة رقم 

ت
اال

لح
د ا

ـد
عـ

  

دد
لع

ا
 

ىل
كــ

ال
  

  ث إنــا  ذكــور  إنــاث   ذكــور

24  19  43  26  31  57  100  
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   الفصل الثاىن

  األدوات

  

  

  

  

  .  مقياس التوافق النفىس لألطفال) 1( 

اعتامداً عىل اإلطار النظرى الذى عرضه الباحث ىف الفصل الثاىن، واستناداً إىل نواتج جمع 

ترجمة محمد ) 1960(ق ـللتواف )بل(اس ـل مقيـن قبيـة مـارات واملقاييس السابقببعض االخت

إعداد سامية الفطان، ومقياس السلوك التوافقى ) 1980(عثامن نجاىت، ومقياس التوكيدية 

) 1986" (2"، "1"ترجمة وإعداد صفوت فرج وناهد رمزى ومقياس االتزان االنفعاىل ) 1985(

ق النفىس لدى عبارة يرى أنها تقيس التواف 69إعداد سامية القطان، قام الباحث بصياغة 

تعنى أن التلميذ يتميز مبستوى ) نعـم(، ولكل عبارة ثالث استجابات فإذا كانت اإلجابة األطفال

تعنى أن التلميذ يتميز مبستوى متوسط من ) أحياناً (عال من التوافق النفىس وإذا كانت اإلجابة 

منخفض من التوافق تعنى أن التلميذ يتميز مبستوى ) ال(التوافق النفىس وإذا كانت اإلجابة 

  .النفىس

  -:صــدق املقيـاس

  -:صـدق املحكميـن  )أ(

عبارة عىل عرشة من السادة األساتذة الدكاترة املتخصصني ىف ) 69(قام الباحث بعرض الـ 

يبني نسبة االتفاق بني السادة األساتذة ) 4(الجدول التاىل رقم . الصحة النفسية وعلم النفس

  .الدكاترة املحكمني
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  )4(رقــم جـدول 

  يبني نسبة اتفاق السادة املحكمني عىل عبارات مقياس 

  الباحـث : إعداد -التوافق النفىس لألطفال 

رقـم 

  العبـارة

نسبـة 

  االتفـاق 

رقـم 

  العبـارة 

نسبـة 

  االتفـاق 

رقــم 

  العبـارة 

نسبـة 

  االتفـاق 

رقـم 

  العبـارة 

نسبـة 

  االتفـــاق 

1  90 %  19  100 %  37  60 %  55  80 %  

2  100 %  20  100 %  38  60 %  56  80 %  

3  60 %  21  100 %  39  70 %  57  100 %  

4  70 %  22  90 %  40  50 %  58  100 %  

5  100 %  23  100 %  41  100 %  59  90 %  

6  100 %  24  100 %  42  100 %  60  90 %  

7  90 %  25  100 %  43  100 %  61  90 %  

8  100 %  26  100 %  44  90 %  62  100 %  

9  90 %  27  90 %  45  90 %  63  100 %  

10  50 %  28  80 %  46      90 %  64  100 %  

11  100 %  29  80 %  47  100 %  65  100 %  

12  100 %  30  60 %  48  100 %  66  100 %  

13  100 %  31  90 %  49  100 %  67  100 %  

14  90 %  32  60 %  50  100 %  68  90 %  

15  80 %  33  100 %  51  100 %  69  90 %  

16  100 %  34  100 %  52  100 %      

17  80 %  35  100 %  53  100 %      

18  100 %  36  100 %  54  100 %      
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ثم قام الباحث باستبعاد العبارات التى قلت نسبة االتفاق عليها بني السادة املحكمني عن 

  .40، 39  ،38، 37، 32، 30، 10، 4، 3ام ـارات أرقـد العبـ، بذلك استبع% 80

عبارة والتى كانت ) 60(لعبارات والتى أصبح عددها بعد ذلك قام البحث بإعادة ترقيم ا

  .فأكرث%  80نسبة االتفاق عليها بني السادة املحكمني 

  -:معامل الصدق عن طريق املقارنة الطرفيـة) ب( 

قام الباحث بحساب معامل الصدق عن طريق املقارنة الطرفية، وذلك بحساب النسبة 

  -:املعـادلة اآلتيـةالحرجة من 

   1م   -   2م          

  =  النسبة الحرجة

   1م  2ع +  2م  2ع       

  )1979 –فؤاد البهى ( 

       2ع         1ع    

  =  2، ع م     =  1حيث أن ع م 

  2ن        1ن    

إحصائياً،حيث يذكر فؤاد  تقريباً، وهى دالة 3.87= هذه املعادلة كانت النسبة الحرجة  من

  .أو أكرث 3.45إحصائياً عندما تكون أن النسبة الحرجة تكون دالة ) 1976(البيهى 

وال يرجع ذلك إىل  ومعنى ذلك أن الفرق القائم بني املتوسطني له داللة إحصائية أكيدة

املستويات الضعيفة والقوية للميزان، متييزاً واضحاً بني  متيز املقياسالصدفة، أى أن درجات هذا 

  .لألطفال من الجنسني للتوافق النفىس قياسهومعنى هذا أن املقياس صادق ىف 
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  -:ثــبات املقيــاس

قام الباحث بحساب معامل ثبات املقياس عن طريق إعادة اإلجراء، وذلك بتطبيقه عىل 

عينة قوامها ثالثون تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف الخامس االبتداىئ من مدرسة القناطر 

ثالثة أسابيع قام الباحث بإعادة  وبعد مرور). 1(الخريية االبتدائية النموذجية املشرتكة رقم 

التطبيق مرة ثانية عىل نفس أفراد العينة، وتم حساب معامل االرتباط بني درجات التطبيقني 

مام يدل عىل أن معامل ثبات  0.87وقد كان معامل االرتباط ). بريسـون(باستخدام طريقة 

  .املقياس مرتفع

  ـ :طريقــة التصحيــح

عىل كل عبارة من عبارات املقياس الستني ويتم ) بنعـم(ابة درجات لإلج) 3(يتم إعطاء 

فيتم ) ال(عىل كل عبارة من العبارات الستني، أما اإلستجابة ) أحياناً (إعطاء درجتني لإلستجابة 

  .إعطاؤها درجة واحدة ىف كل عبارة من العبارات الستيـن

ال من جمع الدرجات الخام ويتم الوصول إىل الدرجة النهائية لتحديد التوافق النفىس لألطف

  .لكل اإلجابات عىل جميع املواقف الستني

  -:وميكن تحديد مستوى التوافق النفىس لألطفال كام يلـى  

  .منخفض التوافق النفىس 100:  60  

  .متوسط التوافق النفىس 140: 101  

  .مرتفع التوافق النفىس 180: 141  

     :الربنامـج املوسـيقى) 2( 

يار مجموعة من األناشيد والتى رأى أنها تتناسب مع املرحلة قام الباحث باخت  

سنة، وذلك من حيث املوضوعات االجتامعية واأللحان التى تتناسب مع ) 11: 9(العمرية من 

  .أصوات األطفال ومع العالمات اإليقاعية التى تتدرج ىف صعوبتها من زاوية اآلداء الحرىك

  قى الذى أعده بهدف معرفة أثره عىلوقام الباحث بعرض هذا الربنامج املوسي
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التوافق النفىس للطفل ىف هذا السن عىل لجنة من السادة األساتذة الدكاترة املحكمني  

 يتضمنهااملتخصصني ىف الرتبية املوسيقية وقد رأت اللجنة بإجامعها أن األناشيد واأللحان التى 

نسبة اتفاق السادة املحكمني  الربنامج تتناسب مع هذه السن ومع الغرض من إعدادها، وكانت

  %. 100عىل الربنامج وبنوده املختلفة بنسبة 
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   الفصل الثالث

  الدراسـة تخطـوا

  

  

  

) 1انظر ملحق رقم (قام الباحث بتطبيق مقياس التوافق النفىس من إعداد الباحث   )1(

االبتدائية  تلميذاً وتلميذة بالصفني الرابع والخامس مبدرستى القناطر الخريية) 642(عىل 

) 9(تلميذاً وتلميذة ممن هم أقل من ) 22(استامرات  وتم استبعاد. النموذجية املشرتكة

تلميذاً وتلميذة لعدم استكاملهم البيانات ) 35(سنة، واستامرات ) 11(سنوات أو أكرث من 

 الخاصة بهم عىل املقياس أو لعدم استكاملهم االستجابات عىل كل العبارات ملقياس التوافق

ومن درجات املقياس اتضح . تلميذ وتلميذة) 585(النفىس وبالتاىل أصبح العدد الفعىل للعينة 

ممن كانت %  35.38تلميذٍة بنسبة ) 98(تلميذ، ) 109(تلميذاً وتلميذة منهم ) 207(أن 

  .ىف التوافق النفىس منخفضة درجاتهم

تلميٍذ ) 207( ني الـ ـن بـة متلميذ) 50(تلميذ، ) 50(قام الباحث باالختيار عشواىئ لـ   )2(

درجة ىف مقياس التوافق ) 95: 85(وهم من الذين حصلوا عىل درجات ترتاوح ما بني. وتلميذةٍ 

  -:مجموعـات عىل النحـو التالـىعشوائياً إلـى  النفىس لألطفال، وقد تم تقسيمهم

تالميذ تتلقى موسيقى استامع ) 10(مجموعة تجريبية ذكور قوامها   :املجموعة األوىل

  ).أسبوعان(صرية مدتها فقط ملدة ق

تلميذات تتلقى موسيقى ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   :املجموعة الثانية

  ).أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية مدتها 
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تالميذ تتلقى موسيقى استامع ) 10(مجموعة تجريبية ذكور قوامها   :ثالثةاملجموعة ال

  ).ستة أسابيع(فقط ملدة طويلة مدتها 

تلميذات تتلقى موسيقى ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   : املجموعة الرابعة

  ).ستة أسابيع(استامع فقط ملدة طويلة مدتها 

تالميذ تتلقى موسيقى مع ) 10(مجموعة تجريبية ذكور قوامها   :سةاملجموعة الخام

  ).أسبوعان(ملدة قصرية مدتها " بالحركة والغناء والعزف " املشاركة 

تلميذات تتلقى موسيقى مع ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   :املجموعة السادسة

  ).أسبوعان(ملدة قصرية مدتها " بالحركة والغناء والعزف " املشاركة 

تالميذ تتلقى موسيقى مع ) 10(مجموعة تجريبية ذكور قوامها   :املجموعة السابعة

 ستة(ملدة طويلة مدتها " بالحركة والغناء والعزف " املشاركة 

  ).أسابيع

تلميذات تتلقى موسيقى مع ) 10(مجموعة تجريبية إناث قوامها   :املجموعة الثامنة

ستة (ملدة طويلة مدتها " بالحركة والغناء والعزف " املشاركة 

  ).أسابيع

تالميذ ال تتلقى الربنامج ) 10(مجموعة ضابطة ذكور قوامها   :املجموعة التاسعة

  .املوسيقى

تلميذات ال تتلقى الربنامج ) 10(جموعة ضابطة إناث قوامها م  :املجموعة العارشة

  .املوسيقى

  قام الباحث مبقارنة درجات التوافق النفىس بني مجموعات الدراسة العرش ) 3( 

التجريبية والضابطة قبل تطبيق الربنامج املوسيقى للتأكد من تجانس مجموعات 

  .ذلكنفىس وقد تحقق الدراســة ىف درجات التوافق ال
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  عىل مجموعات ") 2"انظر ملحق رقم (قام الباحث بتطبيق الربنامج املوسيقى   )4(

 األستاذة –الدراسة التجريبية الثامنية، وقد تم تطبيق هذا الربنامج تحت إرشاف      

 –املوسيقية  بكلية الرتبية –رئيس قسم املوسيقى العربية  –سهري عبد العظيم / الدكتورة 

  .معة حلوانجا

قام الباحث بتطبيق مقياس التوافق النفىس عىل مجموعات الدراسة العرش التجريبية   )5(

والضابطة بعد االنتهاء من الربنامج املوسيقى مبارشة للتأكد من أثر املوسيقى عىل 

  .التوافق النفىس
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   الفصل الرابع

  األسـلوب األحصاىئ

  

  

  

تباين للتأكد من وجود فروق ىف درجات التوافق استخدام الباحث أسلوب تحليل ال  )1(

  .النفىس بني مجموعات الدراسة العرش قبل وبعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشةً 

ملعرفة داللة الفروق ىف درجات التوافق النفىس بني  Tukey استخدام الباحث اختيار توكـى  )2(

  .ارشةً مجموعات الدراسة العرش بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مب
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  الرابعالباب 

  

  

  نتائج الدراسة :الفصل األول

  .تفسري النتائج :الفصل الثاىن
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  الفصل األول

  نتائـــج الدراســـة

  

  

  

قام الباحث مبقارنة درجات التوافق النفىس بني مجموعات الدراسة العرش التجريبية 

  .والضابطة بعد تطبيق الربنامج املوسيقى املبارش

  )5(جــدول رقــم 

  يوضح داللة الفروق ىف درجات التوافق النفىس للمجموعات 

  العرش التجريبية والضابطة بعد تطبيق الربنامج املوسيقى 

  مبارش باستخدام تحليل التبايـن

  ـدرـاملص
مجموعـات 

  املربعـات

درجـة 

  الحريـة

مجموعـات  متوسط

  )التباين(املربعات 

  النســبة

  الفائيــة

  بني املجموعـات

  

  داخل املجموعات 

50447.8  

  

4120.9  

9  

  

90  

5605.31  

  

45.78  

122.44  

وجد أنها , 05عند مستوى  90، 9الجدولية عند درجات الحرية ) ف(وبالكشف عن قيمة 

املحسوبة تساوى ) ف(، حيث أن 2.59وجد أنها تساوى , 01وعند مستوى  1.97تساوى 

الباحث باستخدام اختبار توكـى ولذلك قام , 01إذن فهى دالة إحصائياً عند مستوى  122.44

Tukey لتحديد داللة الفروق بني مجموعات الدراسـة العشـرة.  
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10  

  )6(دول رقم ـــــج

 يوضح األختالفات بني متوسطات التوافق النفىس للمجموعات العرش التجريبية 

  والضابطة بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشةً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              0.05دال عند نسبة ** 

  0.01دال عند نسبة ** 

        2.13=                     =تقدير الخطأ املعيارى ) 1

  متوسطات 10، 90لتحديد نسبة الداللة الختيار توىك عند درجة حرية ) 2

   x 4.56   =9.71 2.13=  0.05نسبة ) 3

   x 5.30  =11.28 2.13= , 01نسبة ) 4  

45.76  



  
 

 - 133- 

  

  -:يتضح من الجدول السابق ما يلـى

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى إ   )1(

متوسط درجات التوافق النفىس و ، 111.9هو ) أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية، قدرها 

وهذا الفرق . 20.9، وكان الفرق بني املتوسطني هو 91عند املجموعة الضابطة ذكور هو 

جموعة التجريبية، وذلك يؤيد الفرض األول من فروض لصالح امل 0.01دال عند نسبة 

  :الدراسة الذى مؤداه

 وجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعة ت

التجريبية ذكور وبني املجموعة الضابطة ذكور بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

  .وذلك لصالح املجموعة التجريبية، )أسبوعان(ملدة قصرية قدرها  فقط استامع

موسيقى  ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقىإ   )2(

درجات التوافق النفىس  ، ومتوسط113.1هو ) أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

وهذا الفرق ، 22.6، وكان الفرق بني املتوسطني هو 90.5عند املجموعة الضابطة إناث هو 

وذلك يؤيد الفرض الثاىن من فروض لصالح املجموعة التجريبية، , 01دال عند نسبة 

  -:الدراسة الذى مؤداه

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعة

 –التجريبية إناث وبني املجموعة الضابطة إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة 

  .، وذلك لصالح املجموعة التجريبية)أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

موسيقى  ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقىإ   )3(

درجات التوافق النفىس  ، متوسط111.9هو ) أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية، قدرها 

استامع فقط ملدة قصرية، قدرها  اث التى تتلقى موسيقىعند املجموعة التجريبية إناث إن

وهذا الفرق غري دال عند . 1.2، وكان الفرق بني املتوسطني هو 113.1هو ) أسبوعان(

  -:وذلك يؤيد الفرض الثالث من فروض الدراسة الذى مؤداه 0.05، 0.01نسبتى 

  بني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس  
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املجموعة التجريبية ذكور وبني املجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق 

  ).أسبوعان(الربنامج املوسيقى مبارشة استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

موسيقى  ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقىإ   )4(

درجات التوافق  ، متوسط101.5هو ) ستة أسابيع(استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

. 10.5وكان الفرق بني املتوسطني هو  ،91النفىس عند املجموعة الضابطة ذكور هو 

املجموعة التجريبية، وذلك يؤيد الفرض الرابع  لصالح 0.05وهذا الفرق دال عند نسبة 

  :من فروض الدراسة الذى مؤداه

 النفىس بني املجموعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق

التجريبية ذكور وبني املجموعة الضابطة ذكور بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

  .، وذلك لصالح املجموعة التجريبية)ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها فقط استامع 

موسيقى  ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقىإ   )5(

درجات التوافق  ، ومتوسط102.3هو ) ستة أسابيع(ع فقط ملدة طويلة، قدرها استام 

، 11.8، وكان الفرق بني املتوسطني هو 90.5النفىس عند املجموعة الضابطة إناث هو 

لصالح املجموعة التجريبية، وذلك يؤيد الفرض  0.01وهذا الفرق دال عند نسبة 

  -:الخامس من فروض الدراسة الذى مؤداه

 فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعة  توجد

 –التجريبية إناث وبني املجموعة الضابطة إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة 

  .، وذلك لصالح املجموعة التجريبية)ستة أسابيع(استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى  ن متوسط درجات التوافق النفىس عندإ   )6(

متوسط درجات التوافق و  ،101.5هو ) ستة أسابيع(استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

النفىس عند املجموعة التجريبية إناث إناث التى تتلقى موسيقى استامع فقط ملدة 

  ، وكان 102.3هو ) ستة أسابيع(طويلة قدرها 
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وذلك يؤيد الفرض  0.05، 0.01وهذا الفرق غري دال عند نسبتى  0.8الفرق بني املتوسطني هو 

  -:السادس من فروض الدراسة الذى مؤداه

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعة

التجريبية ذكور وبني املجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

  ).ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها  استامع فقط

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى إ   )7(

، 136.3هو ) أسبوعان( ملدة قصرية قدرها" بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

فرق بني ، وكان ال91ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة الضابطة ذكور هو 

لصالح املجموعة التجريبية،  0.01وهذا الفرق دال عند نسبة . 45.3املتوسطني هو 

  :وذلك يؤيد الفرض السابع من فروض الدراسة الذى مؤداه

  املجموعة  –توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني

ق الربنامج املوسيقى مبارشة، التجريبية ذكور وبني املجموعة الضابطة ذكور بعد تطبي

، وذلك )اسبوعان(ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف " االستامع مع املشاركة 

  . لصالح املجموعة التجريبية

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى إ   )8(

، 135.5هو ) أسبوعان(دة قصرية قدرها مل" بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

، وكان الفرق 90.5ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة الضابطة إناث هو 

لصالح املجموعة التجريبية، , 01وهذا الفرق دال عند نسبة . 45بني املتوسطني هو 

  :وذلك يؤيد الفرض الثامن من فروض الدراسة الذى مؤداه

  املجموعة  –إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني توجد فروق ذات داللة

التجريبية إناث وبني املجموعة الضابطة إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

، وذلك )اسبوعان(ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف " االستامع مع املشاركة 

  . لصالح املجموعة التجريبية

ت التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى ن متوسط درجاإ   )9(

  ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 
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، ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى 136.3هو ) أسبوعان(

هو ) أسبوعان(ة قصرية قدرها ملد" بالحركة والغناء والعزف " تتلقى موسيقى مع املشاركة 

وذلك  0.05، 0.01وهذا الفرق غري دال عند نسبتى. ،,8و ـني هـ، وكان الفرق بني املتوسط135.5

  :يؤيد الفرض التاسع من فروض الدراسة الذى مؤداه

  املجموعة  –ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني

ملجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، التجريبية ذكور وبني ا

  ). اسبوعان(ملدة قصرية قدرها " بالحركة والغناء والعزف " االستامع مع املشاركة 

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى إ   )10(

، 150.9هو ) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

، وكان الفرق بني 91ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة الضابطة ذكور هو 

لصالح املجموعة التجريبية،  0.01وهذا الفرق دال عند نسبة . 59.9املتوسطني هو 

  :وذلك يؤيد الفرض العارش من فروض الدراسة الذى مؤداه

  املجموعة  –اللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني توجد فروق ذات د

التجريبية ذكور وبني املجموعة الضابطة ذكور بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

، )ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " االستامع مع املشاركة 

  . وذلك لصالح املجموعة التجريبية

توسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى ن مإ   )11(

، 153.5هو ) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

، وكان الفرق 90.5ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة الضابطة إناث هو 

لصالح املجموعة التجريبية،  ،01 دال عند نسبة وهذا الفرق. 63بني املتوسطني هو 

  :وذلك يؤيد الفرض الحادى عرش من فروض الدراسة الذى مؤداه

  املجموعة  –توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني

  التجريبية إناث وبني املجموعة الضابطة إناث بعد تطبيق الربنامج
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" بالحركة والغناء والعزف " ع مع املشاركة املوسيقى مبارشة، االستام  

  . ، وذلك لصالح املجموعة التجريبية)ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها 

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى إ   )12(

، 150.9و ه) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى 

، 153.5هو ) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

وذلك . 0.05، 0.01وهذا الفرق غري دال عند نسبتى . 2.6وكان الفرق بني املتوسطني هو 

  :ىن عرش من فروض الدراسة الذى مؤداهيؤيد الفرض الثا 

  املجموعة  –ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني

التجريبية ذكور وبني املجموعة التجريبية إناث بعد تطبيق الربنامج املوسيقى مبارشة، 

  ). تة أسابيعس(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " استامع مع املشاركة 

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى إ   )13(

، ومتوسط درجات التوافق 111.9هو ) أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى استامع فقط ملدة طويلة 

، وهذا الفرق دال 10.4، وكان الفرق بني املتوسطني هو 101.5هو  )ستة أسابيع(قدرها 

لصالح املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى استامع فقط  0.05عند نسبة 

  .ملدة قصرية

أما متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى 

، ومتوسط درجات التوافق 113.1هو ) انأسبوع(استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى استامع فقط ملدة طويلة 

وهذا الفرق دال  ،10.8، وكان الفرق بني املتوسطني هو 102.3هو ) ستة أسابيع(قدرها 

فقط  لصالح املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى استامع 0.05عند نسبة 

  :وهذا يؤيد الفرض الثالث عرش من فروض الدراسة الذى مؤداه. ملدة قصرية

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني  
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املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى استامع 

ذكور وبني املجموعتني التجريبيتني ) أسبوعان(فقط ملدة قصرية قدرها 

ستة (وإناث اللتني تتلقيان موسيقى استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

، وذلك لصالح املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني )أسابيع

  .تتلقيان موسيقى استامع فقط ملدة قصرية

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى إ   )14(

، 136.3هو ) أسبوعان(ملدة قصرية قدرها "بالحركة والغناء والعزف"ة مع املشارك

ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى 

، 150.9هو ) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

لصالح املجموعة , 01لفرق دال عند نسبة ، وهذا ا14.6وكان الفرق بني املتوسطني هو 

ملدة " بالحركة والغناء والعزف " التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى مع املشاركة 

  .طويلة

أما متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى 

، 135.5هو ) أسبوعان(ا فقط ملدة قصرية قدره" بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى  ومتوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة

، 153.5هو ) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها  "بالحركة والغناء والعزف " مع املشاركة 

لصالح املجموعة , 01، وهذا الفرق دال عند نسبة 18وكان الفرق بني املتوسطني هو 

ملدة " بالحركة والغناء والعزف " بية إناث التى تتلقى موسيقى مع املشاركة التجري

  :وهذا يؤيد الفرض الرابع عرش من فروض الدراسة الذى مؤداه. طويلة

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعتني

) اسبوعان(ع فقط ملدة قدرها استام  التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى

بالحركة والغناء " مع املشاركة وبني املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان 

وبني املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث ) أسبوعان(ملدة قصرية قدرها " والعزف 

ة قدرها ملدة طويل" بالحركة والغناء والعزف " اللتني تتلقيان موسيقى مع املشاركة 

  ،)ستة أسابيع(
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وذلك لصالح املجموعتني التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان  

  .موسيقى استامع فقط ملدة طويلة

ن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى إ   )15(

توافق ، ومتوسط درجات ال111.9هو ) أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

بالحركة " النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى مع املشاركة 

، وكان الفرق بني املتوسطني 136.3هو ) أسبوعان(ملدة قصرية قدرها " والغناء والعزف 

لصالح املجموعة التجريبية ذكور التى  0.01وهذا الفرق دال عند نسبة . 24.4هو 

  .، ملدة قصرية"بالحركة والغناء والعزف " ة تتلقى موسيقى مع املشارك

أما متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى 

، ومتوسط درجات التوافق 113.1هو ) أسبوعان(استامع فقط ملدة قصرية قدرها 

الحركة ب" النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى مع املشاركة 

، وكان الفرق بني املتوسطني 135.5هو ) أسبوعان(ملدة قصرية قدرها " والغناء والعزف 

لصالح املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى  0.01، وهذا الفرق دال عند نسبة 22.4هو 

وهذا يؤيد الفرض . ملدة قصرية" بالحركة والغناء والعزف " موسيقى مع املشاركة 

  :ض الدراسة الذى مؤداهالخامس عرش من فرو 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعتني

بالحركة والغناء " التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى مع املشاركة    

، وذلك صالح املجموعتني التجريبتني ذكور )أسبوعان(ملدة قصرية قدرها " والعزف 

  .ملدة قصرية" بالحركة والغناء والعزف " تني تتلقيان موسيقى مع املشاركة وإناث الل

أن متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية ذكور التى تتلقى موسيقى   )16(

، ومتوسط درجات متوسط 101.5هو ) ستة أسابيع(استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

" لتجريبية ذكور تتلقى موسيقى مع املشاركة درجات التوافق النفىس عند املجموعة ا

، وكان الفرق بني 150.9هو ) ستة أسابيع(ملدة طويلة قدرها " بالحركة والغناء والعزف 

  وهذا . 49.4املتوسطني هو 
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" لصالح املجموعة التجريبية ذكور تتلقى موسيقى مع املشاركة , 01الفرق دال عند نسبة 

  . ويلةملدة ط" بالحركة والغناء والعزف 

أما متوسط درجات التوافق النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى 

، ومتوسط درجات التوافق 102.3هو ) ستة أسابيع(استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

بالحركة " النفىس عند املجموعة التجريبية إناث التى تتلقى موسيقى مع املشاركة 

، وكان الفرق بني 153.5هو ) ستة أسابيع(لة قدرها ملدة طوي" والغناء والعزف 

لصالح املجموعة التجريبية إناث التى , 01، وهذا الفرق عند نسبة 51.2املتوسطني هو 

وهذا يؤيد الفرض . ملدة طويلة" بالحركة والغناء والعزف " تتلقى موسيقى مع املشاركة 

  :السادس عرش من فروض الدراسة الذى مؤداه

 ت داللة إحصائية ىف متوسط درجات التوافق النفىس بني املجموعتني توجد فروق ذا

ستة (التجريبيتني ذكوروإناث اللتني تتلقيان موسيقى استامع فقط ملدة طويلة قدرها 

" وبني املجموعتني التجريبيتني ذكور إناث اللتني تتلقيان موسيقى مع املشاركة ) أسابيع

، وذلك لصالح املجموعتني )ستة أسابيع(قدرها ملدة طويلة " بالحركة والغناء والعزف 

بالحركة والغناء والعزف " التجريبيتني ذكور وإناث اللتني تتلقيان موسيقى مع املشاركة 

  .ملدة طويلة" 
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  الفصل الثاىن

  تفسـري النتا ئـــج

  

  

  

ىف  لقد أسفرت الدراسة الحالية عن أنه ال توجد أية فروق دالة إحصائية بني الذكور واإلناث

  .متوسط درجات التوافق النفىس ىف كل مجموعات الدراسة

ومرجع ذلك ىف رأى الباحث إىل هذه املرحلة العمرية إمنا هى مرحلة سكون أو كمون من 

الزاوية البدنية واالنفعالية حيث يرتاجع هذان املتغريان إىل خلفية املرسح بينام يحتل متغري 

ة أقرانهم من جامعات الذكور، ـيل الذكور إىل صحبالعالقة االجتامعية مكان الصدارة، فيم

ه البدنية ال يكون عظيم األهمية ىف هذه ـوكذلك الحال بالنسبة لإلناث، فمفهوم الطفل عن ذات

قات مع ااملرحلة، كام أن الفوارق بني الجنسني ال تشغل بالهم قدر انشغالهم باللعب والصد

الربنامج املوسيقى عىل كال الجنسني تأثرياً واحد وعىل ذلك جاء تأثري . أقرانهم من نفس جنسهم

  .بالنسبة لتوافقهم النفىس

التذوق لطفل أهمية " عن ) 1976(وقد تأيدت هذه النتائج بنتائج دراسة هذى سامل 

عن ) 1978(دراسة أمرية فرج وكذلك تأيدت بنتائج ". سنة ) 11: 8(املرحلة األوىل من سن 

  .تقويم األحداث املنحرفني الرتبية املوسيقية وأثرها ىف

الذين تم تطبيق ) مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث(أما بالنسبة ملجموعتى األطفال 

برنامج االستامع للموسيقى مع املشاركة ملدة طويلة عليهم، فقد جاءت النتائج لتؤكد عىل أن 

ع للموسيقى مع هؤالء األطفال أكرث توافقاً نفسياً عن غريهم من املجموعات، ذلك أن االستام 

  ملدة طويلة" بالحركة والغناء والعزف " املشاركة 
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يؤدى إىل عدم امللل، وإىل تنمية الجوانب االجتامعية عن طريق املشاركة ملدة طويلة،  

  .وبالتاىل يتأثر وجدانهم ويتأثر توافقهم النفىس إىل األفضل

الذين ) ناثمجموعة الذكور ومجمعة اإل " (وعندما نتحدث عن مجموعتى األطفال 

يستمعون للموسيقى مع املشاركة ىف اللحن ملدة قصرية، فقد جاءت النتائج لتؤكد أن توافقهم 

النفىس بعد تطبيق الربنامج املوسيقى وإن كان أقل من مجموعتى االستامع للموسيقى مع 

املشاركة ملدة طويلة، فإنه مع ذلك يظل أعىل من مجموعات االستامع للموسيقى فقط سواء 

  .كان ذلك ملدة طويلة أو ملدة قصريةأ

إمنا تتمخض عن توافق نفىس عال، ويتعمق " الحركة والغناء والعزف " فاملشاركة إذن ىف 

  .مدة املشاركة أو قرصها طولهذا التوافق عىل قدر 

  عن ) 1978(وقد تأيدت هذه النتائج مبا متخضت عنه دراسة أمرية فرج 

عن  1982دراسة عواطف عبد الهادى " ويم االحداث املنحرفني الرتبية املوسيقية وأثرها ىف تق" 

دراسة تجريبية  –أثر كل من املصاحبة املوسيقية واإليقاعية عىل التذكر الحرىك ىف التمرينات " 

موسيقى األطفال " عن ) Jaqueline  )1984ة جاكولني ـاً دراسـك أيضـوكذل". ة ـللمرحلة االبتدائي

  ".واملعتدلة من ذوى اإلعاقة الشديدة

وعن أثر الربنامج املوسيقى استامع للموسيقى فقط سواء أكان ذلك ملدة طويلة أو ملدة 

قصرية، فإنه يتضح أن تأثري الربنامج املوسيقى استامع فقط يحقق توافقاً نفسياً أقل من تأثري 

ميع األحوال الربنامج املوسيقى استامع مع املشاركة، ولكن يظل الربنامج املوسيقى مؤثراً ىف ج

عىل تحقيق توافق نفىس أفضل من هؤالء األطفال الذين مل يطبق عليهم الربنامج املوسيقى، 

وإذا كان لنا أن نفرق بني االستامع للموسيقى فقط ملدة طويلة واالستامع للموسيقى فقط ملدة 

أفضل  قصرية، فقد أسفرت الدراسة عن أن االستامع للموسيقى فقط ملدة قصرية يحقق توافقاً 

من االستامع للموسيقى فقط ملدة طويلة، ذلك أن طول املدة دون أى مشاركة بالحركة أو 

  .بالغناء أو بالعزف يؤدى إىل إحساس الطفل بامللل فينرصف عنها إىل أمور أخرى
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املوسيقى ىف " عن ) 1978(وقد تأيدت هذه النتائج مبا أسفرت عنه دراسة نبيلة ميخائيل 

تأثري املوسيقى عىل " عن ) 1990(، وكذلك دراسة يوسف الجداوى"وية عالج األمراض العض

  ".السلوك العدواىن لدى املتخلفني عقلياً 

مام سبق يتضح أن املوسيقى لها فعالية أكيدة ىف تحسني مستوى التوافق النفىس لدى 

املشاركة أطفال املرحلة االبتدائية، ويتحسن مستوى التوافق بحسب املشاركة ومدة املشاركة، ف

أما الجنس ىف هذه املرحلة العمرية فلم يتضح له . يتمخض عنها توافق أفضل من عدم املشاركة

  .أثر ذو داللة تذكر

وهكذا فإن املوسيقى لها دور كبري ىف تحقيق التوافق النفىس لألطفال، فاملوسيقى عنرص 

  .إنساىن فريد تنساب نغامتها، وتتغلغل إىل النفس والجسم

فيها رصاعاتة  يسقطبيعة إسقاطية حيث ميكن للطفل األقل توافقاً أن وللموسيقى ط

االنفعالية عندما يستمع إليها، كام ميكن أن يكتشف فيها وسيلة للتعبري االبتكارى عن 

.الذات
)1(

 

وتشبع املوسيقى حاجات األطفال النفسية بطرق مرشوعة يتمخض عنها الطفل متوافق 

عىل اإليقاع والنغم والهارموىن ىف صورة عمل متكامل متنوع، نفسياً، فالتذوق املوسيقى قائم 

فمن هذا التنوع تستطيع املوسيقى أن تعود املتلقى عىل التحكم ىف انفعاالته عن طريق 

التذوق الدءوب لألنواع املختلفة من املؤلفات املوسيقية، وذلك يساعد ىف عملية اإلشباع النفىس 

.والتوافق
)2(

  

ل مشاعر األمن، وتخرجه من قوقعة التمركز حول الذات وتفتح له وتحقق املوسيقى للطف

.عاملاً يسقط عليه مشاعره وانفعاالته بطريقة مالمئة دون أن تحدث فيه رصاعات جديدة
)3( 

                                                 
  124: 123ص  – 1980 –أمال صادق  )1(

  64ص  – 1978 –أمرية فرج   )2(

  50ص  – Alvin  - 1965الـفن   )3(
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  نـمــــاذج 
  من الربنامج املوسيقى
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  نـــانــا الحلـــوة

  

  

  

  

  

  

  

  

  نــــانـــــــــــا    وةمني الحلـــــــــــ

  نــــانـــــــــــا    مني الشاطـــــــــرة

  وطعمـة طعامــــة    أمورة وشقيـــــــــة

  ملا تساعد مامــــا    وتشوفوا الحنيـــــة

  بنحبك يا نانـــــــــا

  فرحانة ومبسوطة    القطة القطقوطـــة

  عارفني بتقول أيه

  وبتلعب ويانـــــــا    بتقول نانا معانــــا

  ه أصحـابواحنا كد    حلوة فرحانـــــــة

  بنحبك يا نانـــــــــا

  أم النقط الصفــرا    والعصافري الخضــرا
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  عارفني بتقول أيـه

  نانا هّى الحلــــوة    أيــوه . بتقول أيوه

  واحنا كده أصحاب    حهنغنيلها الغنـــوة

  بنحبك يا نانــــــــا

  ف معادهم جايني    حبايبها الحلويـــن

  لو إيـــــــــــــهوبيقو 

  هى الشاطـرة نانا    هى الحلـــــوة نانا

  واحنا كده اصحاب    داميا بتحبيــــــنا

  بنحبك يا نانــــــــــا

  كلامت وألحان    

  عبدالفتاح نجله
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  الصحوة املوسيقية

  

  

  

  

  

  حضارة ىف كل مكان    تحيا الصحوة املوسيقية

  بنعىل البنيـــــان    ناطـرواحنا والدك يا ق

  * * *    

  يا جميلة يا أصيلـة    يا قناطر يا عروس النيل

  ع السكة الطويلــة    احنا معاىك جيل ورا جيـل

  للخري والعمـــران    وبإنتاجنا نقدم أكـــــرث

  تعىل كامن وكمـان    علشان مرص وطنا األكــرب

  * * *    

  طول عمرنا أبطال    إحنا والد القليوبيــــة

  ـالأبطال كل مجــ    أبطال فكر وعلم وفـــن

  والخري ملو إيدينا    فكر سليم عقل سلـــيم

  لبلدنا وأهلينــــا    نزرع نصنع نبنى مداين

  * * *    

  للخري والعمـران    وبإ نتاجنا نقدم أكــرث

  تعىل كامن وكامن    علشان مرص وطنا األكرب

  كلامت وألحان    

  عبدالفتاح نجله
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  حيــوا دار العلم

  

  

  

  

  

  

  

  حيوا دار النموذجية    حيوا دار العلم حيوا

  وأخفضوا الهام تحية    صافحوها باألياد ى

  حيوا دار العلم حيوا

  ورياض للهنـــاء    دارنا للعلم رصح

  يرتضيه العقالء    ىف حامها كل فكر

  وعقول النبهــاء    وبها تزهو علـوم

  حيوا دار العلم حيوا

  واملئوها باالمـاىن    م هيـــاشمروا األقال 

  إمنا الدنيا تفاىن    وابدأوا ىف الجد هيا

  إن مرص للرخـــاء    واعملوا لرخاء مصـر

  حيوا دار العلم حيوا 

  كلامت وألحان    

  عبدالفتاح نجله
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  عـــلم الفدا

  

  

  

  

  

  يا قمــــة األعاىل    حييت يا علم الفدا

  منىض وال نبـــاىل    إنا عىل طول املـدى

  موالنور ىف الســال     النار ىف العبــــور

  يا أجمل األعـــالم    رفــرف عىل الدوام

  * * *    

  يا قصة األمجــاد    حييت يا علم الفـــدا

  ىف الروح والفؤاد    تبقى عىل طول املدى

  والنور ىف السـالم    النار ىف العبـــــــور

  يا أجمل األعــالم    رفــــرف عىل الدوام

  * * *    

  والحب والسالم    حييت ىف مرص الوفــا

  والخري والوئام    حييت ىف مرص الصفا

  والنور ىف السالم    النار ىف العبـــــــور

  يا أجمل األعالم    رفرف عىل الــــدوام

  * * *    

  كلامت وألحان    

  عبدالفتاح نجله
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